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OFERTE SERVICIU
l SC POLY BAG SRL angajaza 
manipulant Marfa cunoscator al 
limbii engleze si spaniole. Tel 0257 
275 787.

l Firma incaltaminte angajeaza 
muncitori necalificati, pregatitoare 
si cusatoare. telefon 0736073372.

l Fast food Big Bite Oradea anga-
jeaza pizzer+ preparator salate. 
Salar fix+ bonus+ o masa. 
0762258061

l SC El Ganador SRL angajează 
muncitori necalificaţi în domeniul 
construcţiilor şi organizează 
concursîn data de 26.07.2017, ora 
09.00 la punctul de lucru din loc.
Rascruci, nr.361B, Jud.Cluj. Cerem 
şi oferim seriozitate.

l Intertrade Bacău recrutează: 
Instalatori, Electricieni, Faianțari, 
Rigipsari pentru şantierele- 
Germania. Activitatea principală: 
renovări băi în blocuri de locuințe. 
Salariul lunar compus este: 
2.000Euro. Contract muncă înregis-
trat- ITM. Transport decontat. 
Cazare  as igurată .  Deta l i i : 
0755.66.11.11, office@dayjobs.ro

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucuresti, Şos. Vergului, 
Nr. 12, Sector2, organizează la sediul 
spitalului concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant 
de execuţie, perioadă nedetermi-
nată, conform H.G. nr. 286/2011, de: 
1 post municitor necalificat -Servi-
ciul Administrativ Tehnic. Condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea postului sunt -şcoală 
generală, fără vechime. Data 
concursului: 14.08.2017, ora: 10.00 
-proba scrisă; 17.08.2017 -interviu, 
ora 10.00. Data limită de depunere a 
dosarelor: 04.08.2017 până la ora: 
15.00. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tematica 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact: Ec. Anghel 
Daniela, tel.: 021.255.50.85.

l Agentia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură -Centrul Jude-
ţean Dolj cu sediul în Craiova, Bdl.
Nicolae Titulescu, nr.22, scoate la 
concurs următoarele 3(trei) funcţii 
publice de execuţie vacante: 1 post 
de consilier superior în cadrul 
Centrului local Bechet şi 2 posturi 
de consilier superior în cadrul Servi-
ciului Autorizare Plăţi. Concursul 

constă în probă scrisă în data de 09 
august 2017, ora 11.00 şi interviu la 
o dată ce se va stabili ulterior. Locul 
de desfăşurare este la sediul 
Centrului Judeţean Dolj. Condiţiile 
de participare, bibliografia, actele 
necesare pentru dosarul de concurs 
se afişează la sediul institutiei si pe 
site-ul instituţiei: www.apia.org.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei, unde se 
desfăşoară concursul, în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv de la data 
de 20 iulie 2017 până în data de 27 
iulie 2017, ora 17.00. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0251/595.395; 
0725.545.306.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, B-dul Eroilor, nr.40, Jud.Cluj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei publice de 
execuţie vacantă din cadrul 
Compartimentului Sport al Apara-
tului Propriu al Instituţiei şi anume: 
1. Consilier clasa I, grad profesional 
superior -1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -absolvent studii 
universitare absolvite cu diplomă în 
domeniul educaţiei fizice şi spor-
tului, studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, sau echivalentă în domeniul 
educaţiei fizice şi sportului; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 9 
ani. Concursul se va desfăşura 
conform calendarului următor: 
-10.08.2017, ora 16.00: termenul 
limită pentru depunerea dosarelor; 
-22.08.2017, ora 10.00: proba scrisă; 
-data şi ora interviului vor fi comu-
nicate ulterior. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului. Detalii 

privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială a insti-
tutiei: www.djstcluj.ro. Relaţii supli-
mentare referitoare la actele 
necesare pentru intocmirea dosa-
rului de participare la concurs la 
sediul DJST Cluj, Bld.Eroilor, nr. 40 
Cluj Napoca -Biroul Resurse 
Umane. Persoană de contact: 
Artean Laura- consilier superior, 
telefon: 0722-737.975.

l Primăria oraş Balş, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a opt posturi vacante, 
funcţii contractuale în conformitate 
cu prevederile Hotărârii nr.286/2011, 
astfel: Serviciu Gestionare câini fără 
stăpân: 1  post tehnician veterinar 
1A- studii medii; 1  post şofer I 
-studii M/G; 3 posturi paznic -studii 
M/G; 2 posturi muncitor II -studii 
M/G. Compartiment casierie şi 
colectare creanţe, 1 post referent II 
- studii medii. Concursul va avea loc 
în data de 29.08.2017, ora 10.00- 
proba scrisă şi în data de 01.09.2017, 
ora 10.00- interviu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei, biroul Resurse Umane în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 
24.07.2017-04.08.2017, ora 15.30. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din Hotărârea nr.286 din 23 
martie 2011. Condiţiile specifice: 
Serviciu Gestionare câini fără 
stăpân: 1 post tehnician veterinar 
1A- minim 5 ani vechime în specia-
litatea studiilor absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; 1 post şofer I 
-minim 3 ani vechime în muncă; 
permis de conducere categoria B; 3 
posturi paznic -fără vechime; 2 
posturi muncitor II -minim 3 ani 
vechime în muncă. Compartiment 
casierie şi colectare creanţe: 1 post 
referent II -minim 6 luni vechime în 
muncă. Bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei oraşului Balş, 
judeţul Olt şi pe site-ul Primăriei 
oraşului Balş, www.bals.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0249.450.145.

l Primăria oraşului Recaş, cu 
sediul în Recaş, Calea Timişoarei, 

nr.86, județul Timiş organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţíei 
publice de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional principal, 
vacantă la Serviciul Economic. 
Condiţii de desfăşurare: -concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
oraşului Recaş, Calea Timişoarei, 
nr.86 astfel: -selecţia dosarelor -în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; -proba scrisă 
în data de 22.08.2017, ora 10.00; 
-interviul în data de 24.08.2017, ora 
10.00. Se pot prezenta în urmă-
toarea etapă numai candidaţii 
admişi la etapa precedentă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune  în termen de 20 de zile de 
la data publicării  în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
primăriei oraşului Recaş, judeţul 
Timiş. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G.611/2008, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.1173/2008. Condiţii de partici-
pare: Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -Studii de speci-
alitate: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniile: contabilitate; 
-Cunoştințe de programare/operare 
pe calculator (necesitate şi nivel): 
Microsoft Office -nivel mediu; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani. Condiţiile de partici-
pare la concurs  şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei oraşului 
Recaş. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Recaş şi la nr.de telefon 
0356.177.278.

l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu 
sediul în str.Prunilor, nr.8, judeţul 
Olt, organizează concurs în data de 
14 august 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 16 august 2017, 
ora 14.00 -interviul, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a postu-
rilor contractuale vacante, conform 
HG286/2011, după cum urmează: 
Compartiment Capturare, Muncitor 
necalificat- 1 post. Condiții specifice 
de participare la concurs: Pentru 
postul de muncitor necalificat: -nu 
este necesară vechime; -nu sunt 
necesare fără studii. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 24.07.2017-04.08.2017 
inclusiv, la sediul Serviciului Public 
de Gestionare a Câinilor Fără 
Stăpân al municipiului Slatina, 
judeţul Olt, din str.Prunilor, nr.8. 
Bibliografia şi conţinutul dosarului 
de participare se afişează la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.prima-
riaslatina.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine prin secretarul comisiei 
de concurs, la sediul instituţiei şi la 
telefon: 0249.707.408 sau mobil: 
0731.020.602. 

l Primăria Comunei Cervenia, cu 
sediul în localitatea Cervenia, strada 
Vedea, nr.123, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei vacante contrac-
tual de operator calculator 1 post, 
conform HG286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 22 august 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 23 august 
2017, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare de scurtă durată; 
-cunoştinţe de operare pe calculator 

(Word, Excel); -pentru înscrierea la 
concurs nu este necesară vechime în 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
comunei Cervenia. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei comunei 
Cervenia, persoană de contact: 
Dumitrescu Marius, telefon: 
0784.292.983.

l Municipiului Târnăveni, jud.
Mureş, anunţă concurs pentru 
ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului: 
1.Consilier clasa I gradul profesi-
onal superior din cadrul Serviciului 
Buget-Contabilitate; 2.Consilier 
clasa I gradul profesional superior 
din cadrul Compartimentului de 
Specialitate pentru Proiecte cu 
Finanțare Internațională; 3.Consi-
lier juridic clasa I gradul profesional 
asistent din cadrul Compartimen-
tului Centrul de Informare pentru 
Cetăţeni. Condiţii de participare la 
concurs: Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2). Condiţii speci-
fice: 1.Consilier clasa I gradul 
profesional superior din cadrul 
Serviciului Buget-Contabilitate: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice -minimum 9 ani; -cunoştinţe 
operare pe calculator: nivel solicitat 
nivel de bază. 2.Consilier clasa I 
gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului de Speci-
alitate pentru Proiecte cu Finanțare 
Internațională: -studii universitare 
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de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe inginereşti; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -minimum 9 ani; 
-cunoştinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază. 3.Consi-
lier juridic clasa I gradul profesional 
asistent din cadrul Compartimen-
tului Centrul de Informare pentru 
Cetăţeni: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice - minimum 1 an; 
-cunoştinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază. Condi-
ţiile de desfăşurare a concursului: 
-data de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: 21.08.2017, orele 
10.00; -interviu: 23.08.2017, orele 
14.00; -locul de desfăşurare a 
concursului: sediul instituţiei, Muni-
cipiul Târnăveni, strada Piaţa 
Primăriei, nr.7. Dosarul de concurs 
se depune de către candidaţi în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a.  
Locul de depunere a dosarelor de 
înscriere: Serviciul Organizare, Sala-
rizare, Resurse Umane din cadrul 
Primăriei municipiului Târnăveni. 
Depunerea dosarului, relaţii supli-
mentare şi  formularul de înscriere 
la cameră nr.26 -Serviciul Organi-
zare Salarizare Resurse Umane, 
persoană de contact: d-na Macarie 
Viorica- telefon: 0265/443.400.         

l Consiliul Județean Suceava 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
principal la Compartimentul repre-
zentare în instanțe din cadrul 
Consiliului Județean Suceava. 
Concursul se organizează la sediul 
Consiliului Județean Suceava, în 
data de 21.08.2017, ora 10,00 proba 
s u p l i m e n t a r ă ,  î n  d a t a  d e 
24.08.2017, ora 10,00, proba scrisă 
şi interviul  în termen de maximum 

5 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. I.Condiţii gene-
rale:  -candidaţii  trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art. 54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. II.Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiinţelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 5 ani; -competențe în 
domeniul tehnologiei informației 
-nivel mediu; -pentru deținătorii 
certificatului ECDL Complet sau 
alte atestate/certificate obținute în 
domeniul IT, se va echivala proba 
suplimentară pentru testarea 
cunoştințelor de nivel mediu. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial Partea a-III-a, la sediul 
Consiliului Județean Suceava din 
strada Ștefan cel Mare nr.36. 
Relații suplimentare cu privire la 
conținutul dosarului, bibliografiei, 
etc. se pot obține de la afişierul 
instituției, pe pagina web a institu-
ției www.cjsuceava.ro, la camera 
305, sau la telefon 0230/222548 
-int.109.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organi-
zează examen pentru promovarea 
în grad profesional superior, după 
cum urmează: 1)Inspector, clasa I, 
grad profesional principal, In cadrul  
Biroului Colectare Creanţe Buge-
tare -1 post; 2)Poliţist local, clasa I, 
grad profesional principal, În cadrul 
Compartimentului Circulaţie 
Rutieră -2 posturi. Probele stabilite 
pentru examen sunt: proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfăşu-
rării examenului -21.08.2017, ora 
11.00, Sebeş, (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş) -proba scrisă; 
Data, ora şi locul desfăşurării inter-
viului se vor anunţa odată cu 
afişarea rezultatelor la proba scrisă; 
Termenul de depunere al dosarelor 
de înscriere -09.08.2017, ora 16.00.     

l U.M. 01517 Sihlea, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
muncitor calificat IV -electrician 
auto/studii generale/medii, din U.M. 
01517 Sihlea, astfel: 14.08.2017, ora 
12.00 - proba scrisă; -21.08.2017, ora 
12.00 -interviul. Data limită de 
depunere a dosarelor -04.08.2017, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor face 
la sediul U.M. 01517 Sihlea, loc. 
Sihlea, judeţ Vrancea, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0237.257.822 
interior 109.

l Primăria Comunei Bogata, 
județul Mureş, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante de  
Consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent în cadrul Biroului financiar 
contabil, impozite şi taxe locale, 
asistenţă socială  din aparatul de 
specialitate al primarului Comunei 
Bogata. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Bogata, 
județul Mureş, în data de  23 august 
2017, ora 10.00, proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Bogata, județul 
Mureş. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008.  Condițiile de partici-
pare, bibliografia şi relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Bogata, nr. de telefon 
0265.717.100 sau pe site-ul www.
bogata.ro. 

l Primăria Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, organizează 
concurs/examen în vederea ocupării 
funcţiei publice de execuţie vacantă 
pe perioadă nedeterminată de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, nivelul studiilor superi-
oare- Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, la sediul instituţiei în data 

de 21 august 2017, ora 10,00. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs/examen. a) studii superi-
oare - studii universitare de licenţă  
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă fie în domeniul asis-
tenţei sociale, fie în domeniul admi-
nistraţiei publice, fie psihologie. 
Tipul probelor de concurs: a) – 
proba scrisă  se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Borca În 
data de 21 august 2017, ora 10,00; b) 
– data interviului va fi stabilită ulte-
rior. Dosarele  de concurs se vor  
depune în perioada 21.07.2017 – 
09.08.2017 (inclusiv), între orele 8.00 
şi 16.00 la Primăria Comunei Borca. 
Date contact: tel: 0233/268005.

l Consiliul Judeţean Suceava orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante 
de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior, la Serviciul 
avizare legalitate şi secretariat din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Suceava. 
Concursul se organizează la sediul 
Consiliului Judeţean Suceava, în 
data de 24.08.2017, ora 10.00-proba 
scrisă şi interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Condiţii 
generale: -candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă în ştiințe juridice, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentăîn ştiințe 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice de minimum 9 ani. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
partea a III-a, la sediul Consiliului 

Judeţean Suceava din str. Ștefan cel 
Mare, nr. 36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, bibli-
ografie, etc. se pot obţine de la sediul 
instituţiei, la camera 319 sau la 
telefon 0230.222.548, interior 120.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice vacante 
de execuţie de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior la 
Compartimentul achiziții publice şi 
disciplină contractuală, Serviciul 
achiziții publice şi relații contrac-
tuale, Direcția tehnico-economică, 
dezvoltare regională şi relații 
externe din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Gorj. 
Probele stabilite pentru organizarea 
concursului: - dată susţinere proba 
scrisă: 21 august 2017, ora 10:30, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - 
dată susţinere interviu: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs este în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarele de concurs 
vor conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare şi condiţiile de desfăşurare a 
concursului de recrutare, biblio-
grafia de concurs, informaţii supli-
mentare privind documentele 
necesare dosarului de concurs se 
afişează la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţi-
unea Cariere). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, managementul funcţiei 
publice, IT - Consiliul Judeţean 
Gorj, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcției publice vacante 
de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior la Servi-
ciul investiții publice, Direcția 
tehnico-economică, dezvoltare regi-
onală şi relații externe din aparatul 
de specialitate al Consiliului Jude-
țean Gorj. Probele stabilite pentru 
organizarea concursului: - dată 
susţinere proba scrisă:  22 august 
2017, ora 10:30, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj; - dată susţinere 
interviu: în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Dosarele de concurs vor conţine în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare şi condiţiile 
de desfăşurare a concursului de 
recrutare, bibliografia de concurs, 
informaţii suplimentare privind 
documentele necesare dosarului de 
concurs se afişează la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj şi pe site-ul 
Consiliului Judeţean Gorj www.
cjgorj.ro (secţiunea Cariere). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Servi-
ciul resurse umane, managementul 
funcţiei publice, IT - Consiliul Jude-
ţean Gorj, camerele: 251/241, 
telefon: 0253/212016, interior 
251/241.

l Primăria Comunei Zimandu 
Nou, judeţul Arad, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
funcţiei publice de execuţie vacantă 
de inspector debutant în cadrul 
compartimentului Buget, finanțe, 
contabilitate din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Primarului 
comunei Zimandu Nou. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 

ANUNȚURI
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Comunei Zimandu Nou,   Zimandu 
Nou nr. 248 şi va fi alcătuit din două 
probe:  1) Proba scrisă – în data de 
21 august 2017, ora 10:00; 2) Inter-
viul – în data de 23 august 2017, ora 
11:00. Dosarele de inscriere se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, la sediul Primăriei 
Comunei Zimandu Nou.
Condiţiile de participare, biblio-
grafia şi documentele solicitate 
candidaţilor pentru înscriere sunt 
afişate la sediul instituţiei. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Zimandu Nou sau la tel. 
0257380140.

l Primăria Comunei   Bascov, 
Judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție, respectiv: 1 post - 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior – în cadrul Compartimen-
tului Patrimoniu şi Domeniu Public. 
Condiții specifice   necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 1) 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență  în 
domeniul economic, juridic, admi-
nistrativ sau echivalentă; 2) 
vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției – minim 9 
ani. Concursul pentru ocuparea 
postului se va organiza în data de 
21.08.2017, ora 10:00  – proba scrisă 
şi 23.08.2017, ora 10:00 - interviul. 
Dosarele se depun în termen de 20 
zile de la data  publicării în Moni-
torul Oficial. Persoană de contact: 
Constantinescu Elena Mihaela, 
telefon: 0248/270 525, int. 107.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie, pe 
perioadă nedeterminată, din cadrul 

Serviciului Cadastru, conform H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de consilier 
cadastru gradul II. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în data 
de 16.08.2017: ora 10,00; Proba 
interviu în data de 21.08.2017: ora 
10,00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Consilier cadastru gradul II - nivelul 
studiilor: studii universitare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau diplomă de absolvire 
- specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre; - 
vechime în muncă: minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 04.08.2017, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de desfă-
şurare al concursului: sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, persoana de contact: 
Chireceanu Mar ine la ,  t e l . 
0246216444, int. 120, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiţii, e-mail gr@ancpi.ro sau pe 
site-ul: www.ocpigiurgiu.ro.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, Str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Posturi 
vacante: Asistent medical generalist 
debutant- 10 posturi  pentru Ambu-
latoriul integrat; Asistent medical 
generalist debutant- 1 post pentru 
Laborator explorări funcționale; 
Asistent medical debutant profil 
radiologie- 2 posturi pentru Labo-
rator radioterapie; Asistent medical 
debutant profil radiologie- 3 posturi 

pentru Laborator de radiologie şi 
imagistică medicală; Asistent 
medical debutant profil laborator- 3 
posturi pentru Laboratorul de 
analize medicale; Asistent medical 
generalist debutant- 2 posturi 
pentru Serviciul de prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medi-
cale (epidemiologie); Asistent 
medical generalist debutant- 2 
posturi  pentru Compartimentul de 
arşi- Secția clinică chirurgie plastică, 
microchirurgie reconstructivă; Asis-
tent medical generalist debutant- 2 
posturi pentru Secţia clinică orto-
pedie traumatologie; Asistent 
medical generalist debutant- 2 
posturi pentru Secţia clinică 
chirurgie şi ortopedie pediatrică; 
Asistent medical debutant profil 
laborator- 2 posturi pentru 
UPU-SMURD- Compartiment 
analize medicale; Asistent medical 
licenţiat generalist debutant- 2 
posturi pentru Secţia clinică de 
gastroenterologie; Asistent medical 
generalist debutant- 1 post pentru 
Centrul Regional de Genetică Medi-
cală Dolj; Asistent medical genera-
list debutant- 1 post  pentru Stația 
centrală de sterilizare; Asistent 
social debutant- 1 post pentru spital; 
Registrator medical debutant- 11 
posturi în cadrul Serviciului de 
evaluare şi statistică medicală. 
Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 01.09.2017, 
ora 9,00; 2.Proba practică: în data de 
05.09.2017, ora 10,00; 3.Proba 
interviu: în data de 07.09.2017, ora  
9,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Asistent 
medical debutant (generalist, radio-
logie, laborator): -Absolvent al lice-
ului sanitar cu durata de 5 ani sau 
echivalare de studii Sau Absolvent 

de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă Sau Absolvent de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 
Sau Absolvent al învăţământului 
superior de 3 ani în specialitate Sau 
Absolvent al învăţământului supe-
rior (Facultatea de Moaşe şi Asis-
tenţă Medicală)- l icenţă în 
specialitate, -nu necesită vechime în 
muncă. 2.Asistent social debutant: 
Absolvent de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă Sau Absolvent 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, -nu necesită vechime în 
muncă. 3.Asistent medical licenţiat 
generalist debutant: Absolvent al 
învăţământului superior (Facultatea 
de Moaşe şi Asistenţă Medicală)- 
licenţă în specialitate, -nu necesită 
vechime în muncă. 4.Registrator 
medical debutant: Studii medii, -nu 
necesită vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena-
Carmen, telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, Str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Infirmieră 
debutantă- 3 posturi pentru Secţia 

clinică ATI; Infirmieră debutantă- 5 
posturi pentru Compartiment ATI 
copii; Infirmieră debutantă- 2 
posturi pentru Secţia clinică 
chirurgie II; Infirmieră debutantă- 1 
post pentru Compartimentul pneu-
mologie; Infirmieră debutantă- 1 
post pentru Secţia clinică chirurgie 
şi ortopedie pediatrică; Infirmieră 
debutantă- 1 post pentru Bloc 
operator VII- chirurgie pediatrică; 
Infirmieră debutantă- 1 post pentru 
Secția clinică neonatologie; Infir-
mieră debutantă- 1 post pentru 
Secția clinică ortopedie traumato-
logie; Infirmieră debutantă- 1 post 
pentru Secția clinică neurochirurgie; 
Infirmieră debutantă- 1 post pentru 
Secţia clinică recuperare, medicină 
fizică şi balneologie; Infirmieră 
debutantă- 1 post pentru Bloc 
operator VI- urologie; Infirmieră 
debutantă- 1 post pentru Secţia 
clinică obstetrică ginecologie I; Infir-
mieră debutantă- 1 post pentru 
Secţia clinică gastroenterologie; 
Infirmieră debutantă- 1 post pentru 
Secţia clinică reumatologie; Infir-
mieră debutantă- 3 posturi pentru 
UPU-SMURD; Infirmieră debu-
tantă- 1 post pentru Stația centrală 
de sterilizare. Concursul se va desfă-
şura astfel: 1. Proba scrisă: în data 
de 08.09.2017, ora 9,00. 2.Proba 
practică: în data de 13.09.2017, ora 
10,00. 3. Proba interviu: în data de 
15.09.2017, ora 9,00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: şcoală generală, -nu nece-
sită vechime în muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Strada Tabaci, 
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, persoană de contact: 
Ec.Ungurenuş Atena-Carmen, 
telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Îngriji-
toare- 2 posturi pentru Secţia clinică 
gastroenterologie; Îngrijitoare- 2 
posturi pentru Compartimentul de 
medicină internă- Secţia clinică 
gastroenterologie; Îngrijitoare- 2 
posturi pentru Secţia clinică reuma-
tologie; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Compartimentul de pneumologie; 
Îngrijitoare- 2 posturi pentru Secţia 
clinică nefrologie; Îngrijitoare- 1 
post pentru Compartiment dializă 
peritoneală; Îngrijitoare- 4 posturi 
pentru Compartiment neurologie; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secţia 
clinică pediatrie II; Îngrijitoare- 5 
posturi pentru Secția clinică ATI; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Compar-
timent ATI copii; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Secţia clinică chirurgie gene-
rală III; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Compartiment chirurgie vasculară; 
Îngrijitoare- 3 posturi pentru Secţia 
clinică ortopedie traumatologie; 
Îngrijitoare- 5 posturi pentru Secţia 
clinică cardiologie; Îngrijitoare- 1 
post pentru Secţia clinică chirurgie 
generală II; Îngrijitoare- 3 posturi 
pentru UPU-SMURD; Îngrijitoare- 
1 post pentru Stația centrală de 
sterilizare; Îngrijitoare- 2 posturi 
pentru Ambulatoriul integrat; Îngri-
jitoare- 2 posturi pentru Secția 
clinică chirurgie orală şi maxilo-fa-
cială; Îngrijitoare- 3 posturi pentru 
Secția clinică chirurgie plastică, 
microchirurgie reconstructivă; 
Îngrijitoare- 2 posturi pentru Secția 
clinică urologie; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Secția clinică diabet zaharat, 
nutriție şi boli metabolice; Îngriji-
toare- 2 posturi pentru Secția clinică 
neurochirurgie; Îngrijitoare- 2 

posturi pentru Secția clinică 
chirurgie toracică; Îngrijitoare- 1 
post pentru Secția clinică ORL; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secția 
clinică ORL pentru compartiment 
ORL copii; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Serviciul anatomie patolo-
gică. Concursul se va desfăşura 
astfel: 1.Proba scrisă: în data de 
18.09.2017, ora 9,00. 2.Proba prac-
tică: în data de 20.09.2017, ora 9,00. 
3.Proba interviu: în data de 
21.09.2017, ora 11,00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: şcoală generală, nu necesită 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Strada Tabaci, nr. 
1. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova,  persoană de contact: 
Ec.Ungurenuş Atena-Carmen, 
telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Referent 
de specialitate debutant- 1 post- 
pentru Compartiment relații cu 
publicul; Analist debutant- 1 post- 
pentru Compartimentul informa-
tică; Analist debutant- 1 post- pentru 
Birou achiziții publice, contracte; 
Analist (programator) debutant- 1 
post- pentru Compartimentul infor-
matică; Funcționar debutant- 1 
post- pentru Compartimentul admi-
nistrativ; Muncitor calificat IV- elec-
tromecanic- 2 posturi- pentru 
Formaţia de întreţinere şi reparații 
clădiri; Muncitor calificat IV- liftier- 
1 post- pentru Formaţia de întreţi-
nere şi reparare a instalaţiilor şi 
utilajelor; Muncitor calificat IV- 
fochist- 1 post- pentru Sectorul 
deşeuri; Muncitor calificat IV- 
sudor- 1 post- pentru Formaţia de 
întreţinere şi reparații clădiri; 
Muncitor calificat IV- instalator 
termist- 1 post- pentru Formaţia de 
întreţinere şi reparare a instalaţiilor 
şi utilajelor; Muncitor calificat IV- 
lenjereasă- 1 post pentru Confecțio-
nare şi întreținere inventar moale; 
Muncitor necalificat- 2 posturi- 
pentru Întreținere spații verzi; 
Muncitor necalificat- 2 posturi 
pentru Aprovizionare, manipulare, 
depozitare şi deservire mijloace de 
transport; Muncitor necalificat- 2 
posturi- pentru Sectorul deşeuri. 
Concursul se va desfăşura astfel: 1. 
Proba scrisă: în data de 25.09.2017, 
ora 9,00. 2. Proba practică: în data 
de 27.09.2017, ora 10,00. 3. Proba 
interviu: în data de 29.09.2017, ora  
9,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Referent de 
specialitate debutant: Diplomă de 
licență, studii în comunicare şi 
relații publice, nu necesită vechime 
în muncă; 2. Analist debutant: 
Diplomă de licență în specialitate, 
nu necesită vechime în muncă; 3. 
Analist (programator) debutant: 
diplomă de absolvire a învățămân-
tului postliceal Sau Diplomă de 
bacalaureat, nu necesită vechime în 
muncă; 4. Funcționar debutant: 
Diplomă de bacalaureat Sau 
Diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale, nu necesită vechime în muncă; 
5. Muncitor calificat IV- electrome-
canic, liftier, fochist, sudor, insta-
lator termist, lenjereasă: Diplomă  
(certificat) de calificare, categoria de 
calificare I, nu necesită vechime în 
muncă; 6. Muncitor necalificat: 
Şcoală generală, nu necesită 
vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
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toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Strada Tabaci, nr. 
1. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova,  persoană de contact: 
Ec.Ungurenuş Atena-Carmen,  
telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, Str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Asistent 
medical şef Secţia clinică Dermato-
venerologie- 1 post, Asistent medical 
şef  Secția clinică Medicina muncii- 
1 post, Asistent medical şef Secția 
clinică Oncologie medicală- 1 post, 
Asistent medical şef Secția clinică 
Reumatologie- 1 post, Asistent 
medical şef Secția clinică Gastroen-
terologie- 1 post, Asistent medical 
şef Secția clinică Nefrologie- 1 post, 
Asistent medical şef  Secția clinică 
Chirurgie, ortopedie pediatrică- 1 
post, Asistent medical şef Secția 
clinică Ortopedie traumatologie- 1 
post, Asistent medical şef Secția 
clinică Urologie- 1 post, Asistent 
medical şef Secția clinică Chirurgie 
orală şi maxilo-facială- 1 post, Asis-
tent medical şef Bloc operator 3- 1 
post, Asistent medical şef Bloc 
operator 4- 1 post, Asistent medical 
şef Bloc operator 6- 1 post, Asistent 
medical şef Bloc operator 7- 1 post, 
Asistent medical şef Laborator 
analize medicale- 1 post, Asistent 
medical şef UPU-SMURD - 1 post, 
Șef birou achiziții publice, contracte 
(economist)- 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: 1.Asistent medical 
şef: 1.Proba scrisă: în data de 
02.10.2017, ora 9.00; 2.Proba 
interviu: în data de 04.10.2017, ora 
11.00. 2.Șef birou achiziții publice, 
contracte (economist): 1.Proba 
scrisă: în data de 02.10.2017, ora 
10.00; 2.Proba interviu: în data de 
04.10.2017, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Asistent medical şef: 
Absolvent al învăţământului supe-
rior (Facultatea de Moaşe şi Asis-
tenţă Medicală)- l icenţă în 
specialitate; Absolvent al învăţă-
mântului superior de scurtă durată 
în domeniul medical; Sau Absolvent 
de şcoală sanitară postliceală; Grad 
principal; minim 8 ani vechime ca 
asistent medical; 2.Șef birou achiziții 
publice, contracte (economist): 
Absolvent al învăţământului supe-
rior- diplomă de licență; minim 2 ani 
vechime în specialitate; curs de 
expert în achiziții publice. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena-
Carmen, telefon. 0251.502.306.

l Institutul Oncologic “Prof. Dr. 
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti 

scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale, 
conform HG 286/2011: 5 posturi de 
asistent medical principal generalist 
cu studii postliceale în cadrul 
Ambulatoriului Integrat, 1 post de 
asistent medical principal de radio-
logie cu studii postliceale în cadrul 
Laboratorului Radioterapie cu 
Energii Înalte; 1 post de asistent 
medical generalist cu studii postli-
ceale în cadrul Secţiei Clinice 
Chirurgie Toracică, 1 post de asis-
tent medical generalist cu studii 
postliceale în cadrul Secţiei ATI, 1 
post de asistent medical generalist 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Radioterapie 1, 1 post de asistent 
medical generalist cu studii postli-
ceale în cadrul Secţiei Radioterapie 
3 şi 1 post de asistent medical gene-
ralist cu studii postliceale în cadrul 
Ambulatoriului Integrat; 2 posturi 
de asistent medical generalist debu-
tant cu studii postliceale în cadrul 
Secţiei Clinice Radioterapie 2 şi 1 
post de asistent medical de radio-
logie debutant cu studii postliceale 
în cadrul Laboratorului Radiologie 
şi Imagistică Medicală- Comparti-
ment CT; 1 post de infirmieră în 
cadrul Secţiei Clinice Chirurgie 
Oncologică 2, 1 post de infirmieră în 
cadrul Secţiei Clinice Chirurgie 
Toracică, 4 posturi de infirmieră în 
cadrul Secţiei ATI; 1 post de maga-
ziner;1 post de muncitor calificat II- 
telefonist în cadrul Secţiei Centrală; 
1 post de spălătoreasă în cadrul 
Secţiei Lenjerie- Spălătorie Semime-
canică; 1 post de îngrijitoare în 
cadrul Compartimentului Cură-
ţenie; 1 post de şef birou gr.II în 
cadrul Biroului Achiziţii Publice, 
Contractare şi 1 post temporar 
vacant de asistent medical principal 
generalist cu studii postliceale în 
cadrul Blocului Operator. Dosarele 
de concurs se depun la Serv. 
RUNOS din cadrul Institutului 
până la data de 04.08.2017, ora 
15.00. Proba scrisă va avea loc în 
data de 16.08.2017, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data de 
18.08.2017, ora 9.00, la sediul Insti-
tutului din Șos.Fundeni, nr.252, 
sect.2, Bucureşti. Mai multe infor-
mații pot fi obținute la avizierul 
institutului şi pe site-ul www.iob.ro

l Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, având CUI 31215824, 
prin reprezentant Popescu Emil, în 
calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Solution Auto SRL – 
în faliment, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str.Calomfirescu, nr.7, bl.
C3, sc.1, et.3, ap.16, jud. Mehedinţi, 
CIF: 17939392, J25/531/2005, numit 
prin încheierea pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II – 
Civilă, de Contencios Administrativ 
ş i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
4650/101/2016 în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze proce-
durile de evaluare pentru bunul  
imobil situat in localitatea Drobeta 
Turnu Severin, Calea Targu Jiului, 

nr. 23 A, jud. Mehedinti, imobilul 
inscris in  CF 14532/N format din 
teren intravilan notat CU 1CC/1 cu 
o suprafata de 1256 mp si 
constructia c1 Parter + etaj compusa 
din parter compus din magazin, 
hala schimb ulei, baie, casa scarii si 
platforma cu o suprafata construita 
de 183,52 mp si o suprafata utila de 
161,68 mp; etaj compus din 3 
birouri, 3 camere, bucatarie, 2 
holuri, 2 bai, casa scarii cu o supra-
fata utila de 150,29 mp + terasa cu o 
suprafata utila de 6,95 mp, bun 
imobil aflat in proprietatea debito-
rului SC Solution Auto SRL in 
vederea stabilirii valorii de piata. 
Lichidatorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la efec-
tuarea procedurilor de evaluare 
trebuie să cuprindă: -onorariul soli-
citat pentru efectuarea procedurilor 
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); -perioada de timp de efec-
tuare a procedurile de evaluare din 
momentul desemnarii. Ofertele pot 
fi transmise pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul ales din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrău-
țului, nr. 7A, județul Mehedinți  
până la data de 26.07.2017 orele 
14:00.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul 
in Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 
20-22, sector 4, scoate la concurs, la 
sediul agenţiei, postul contractual 
vacant de referent IA, conform H.G. 
nr. 711/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
generale de participare la concurs: 
a) are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exercițiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f) îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de Referent gradul IA din 
cadrul Direcţiei Administrarea 
Bugetului Asigurărilor pentru 
Șomaj: Pregătire de specialitate – 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în speciali-

tatea  s tudi i lor 
absolvite de minim 
7 ani. Programul 
concursului: 
07.08.2017 ora 
10:00 – proba scrisa 
la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă; 09.08.2017 
ora 10:00 – interviul 
la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă; Termenul 
limita de depunere 
a dosarelor  de 
concurs este de 10 

zile de la data publicării anunţului 
la sediul ANOFM. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.5, alin.(1) 
din H.G. nr.711/2010, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Boto-
şani, cu sediul în Botoşani, Str. 
Colonel Tomoroveanu, nr. 2 scoate 
la concurs în data de 11.09.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional superior – 
 Compartiment Monitorizare 
proiecte finanţate din FSE, informa-
tică şi managementul bazelor de 
date; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
World, Excell, Power Point, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Botoşani.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bistri-
ţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, Str. 
Gării, nr. 2-4 scoate la concurs în 
data de 11.09.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior – Serviciul Adminis-
trare Buget,  Compartiment 
Execuţie bugetară, financiar, conta-
bilitate şi administrare fond garan-
tare a creanţelor salariale; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Bistri-
ţa-Năsăud.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, cu 
sediul în Oradea, Str. Transilvaniei, 
nr. 2 scoate la concurs în data de 
11.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional  
superior – Compartiment Medierea 
Muncii, Consiliere, Orientare şi 
Formare Profesională; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 

intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Bihor.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, 
cu sediul în Bacău, Str. I. S. Sturza, 
nr. 63 scoate la concurs în data de 
18.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional  
superior – Compartiment Centrul 
de Formare Profesională, AJOFM 
Bacău; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
World, Excell, Power Point, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
18.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Bacău.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, 
cu sediul în Râmnicu Vîlcea, Str. 
Dacia, nr. 8, Bl Transcozia, sc. B 
scoate la concurs în data de 
11.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional 
principal – Compartiment Imple-
mentare Măsuri Active; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Vâlcea.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5 scoate 
la concurs, în data de 11.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant:  
Expert, grad profesional  superior - 
Compartiment Control Managerial 
Intern; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 

–III– a, la sediul AMOFM Bucu-
reşti.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5 scoate 
la concurs, în data de 11.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Referent, grad profesional superior 
- Compartiment Resurse Umane, 
Salarizare, Comunicare şi Secretari-
atul Consiliului Consultativ; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate –studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AMOFM Bucu-
reşti.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Spătaru Preda, nr. 12, sector 5 scoate 
la concurs, în data de 11.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Expert,  grad profesional  superior - 
Compartiment Monitorizare 
proiecte finanţate din FSE şi mana-
gementul bazelor de date; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 11.09.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AMOFM 
Bucureşti.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, 
cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Privi-
ghetorii, nr.21, Bl B13, parter scoate 
la concurs, în data de 11.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional principal 
- Agenţia Locală Piatra Neamţ;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Neamţ.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu 
Mare cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ghica Ion, nr. 36,  scoate la concurs, 
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în data de 11.09.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional asistent - Compar-
timent Medierea muncii, consiliere 
şi orientare profesională; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
ştiință: ştiințe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel,Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Satu 
Mare.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu 
Mare cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ghica Ion, nr. 36, scoate la 
concurs, în data de 11.09.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional prin-
cipal - Compartiment Execuţie 
bugetară, financiar, contabilitate şi 
administrare fond de garantare 
pentru plata creanţelor salariale; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiință: ştiințe econo-
mice; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel,Power 
Point, Internet; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 11.09.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Satu Mare.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, cu 
sediul în Craiova, Str. Eugeniu 
Carada, nr. 13A, scoate la concurs 
în data de 11.09.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional asistent – 
Compartiment Execuţie bugetară, 
financiar, contabilitate şi adminis-
trare fond granatare pentru plata 
creanţelor salariale; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare World, Excell, Power 
Point, Internet; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 11.09.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Dolj.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
Harghita, cu sediul în Miercu-
rea-Ciuc, Bdul. Frăţiei, nr. 2 scoate 
la concurs în data de 18.09.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional  superior – 
Compartiment Control Măsuri 
Active, Control Managerial, Îndepli-
nirea Măsurilor Asiguratorii şi 
Executarea Silită a Debitelor; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a  concursului : 
18.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Harghita.

l Direcția Generală de  Impozite şi 
Taxe Locale  Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului   pentru ocuparea 
funcției publice de executie vacante, 
respectiv: 1 post inspector, clasa I, 
grad profesional principal în cadrul 
Serviciului Economic; Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să înde-
plineasca condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare.  Condiţii de 
participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal Serviciul Economic: - 
Studii universitare de licenţă  absol-
vite cu diplomă respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor econo-
mice; - Vechime în specialitatea 
studiilor  necesare exercitării func-
ţiei publice de execuţie, inspector,  
grad profesional principal - minim 5 
ani. Dosarele de înscriere în vederea 
susţinerii concursului se pot depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului,  la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6. Concursul va 
avea loc în data de 21.08.2017 ora 
10:00 - proba scrisă şi în data de 
23.08.2017 ora 14:00 – susţinerea 
interviului, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 din str.Drumul Taberei, 
nr.18. Bibliografia, cerinţele pentru 
ocuparea postului şi actele necesare 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate la sediul D.G.I.T.L. Sector 6, 
iar relaţii suplimentare se pot obţine 
de  la Biroul Resurse Umane- tel. 
0374.817.720. 

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data 
de 22.09.2017, proba scrisă - ora 
10:00, la sediul Autorităţii, postul 
vacant de consilier superior din 
cadrul Serviciului Economic, 
Resurse Umane, Administrativ.  
Condiţiile generale pentru ocuparea 
acestui post sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999  
privind  statutul funcţionarilor  
publici,  republicată (r2), cu modifi-
cările  şi completările ulterioare, iar 
cele specifice sunt următoarele: 
condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de consi-
lier, gradul profesional superior: a) 
condiţiile de studii:  studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental de ierarhizare - ştiințe 
sociale, ramura: ştiințe economice. 
b)  cursuri perfecționare/specializare 
privind achiziții publice, resurse 
umane, implementarea şi gestio-
narea proiectelor  aferente  FEN 
accesate, implementarea şi gestio-
narea programelor de interes nați-
onal. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minimum 9 ani;  Dosarul de 
concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din 
H.G. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; b) copia actului de 
identitate; c) copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d) 
copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe 
actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau înso-
ţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Bibliografia se ridică 
de la sediul Autorităţii în momentul 
depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89. 

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data 
de 25.09.2017 - proba scrisă, orele 
10:00, la sediul Autorităţii, un post 
vacant de consilier superior din 
cadrul Serviciului Corp Control:  
condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de consilier 
juridic, gradul profesional superior: 
condiţiile de studii: studii universi-
tare de licenţă  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental de ierarhizare - ştiințe 
sociale, ramura: ştiințe juridice sau 
sociologie sau psihologie, domeniu 
de licență: drept sau asistență 
socială/sociologie  sau  psihologie; 
vechime în specialitatea  studiilor  
necesare  exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Dosarul de concurs 
va conţine următoarele documente: 
a) formularul de înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; b) 
copia actului de identitate; c) copiile 
diplomelor de studii şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări; d) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g) declaraţia pe 

propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau înso-
ţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Bibliografia se ridică 
de la sediul Autorităţii în momentul 
depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului.  Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89. 

l Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: 1. 
Consilier, clasa I, gradul profesional 
superior– Compartimentul accesare 
fonduri externe. Cerințe specifice: 
•studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; •vechime în specialitatea 
studiilor– minimum 9 ani; •cunoș-
tințe operare calculator– nivel 
mediu. 2. Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior- Comparti-
mentul analiză, documentare, 
elaborare puncte de vedere propu-
neri legislative şi avizare proiecte 
acte normative. Cerințe specifice: 
•studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; •vechime în specialitatea 
studiilor – minimum 9 ani; •cunoș-
tințe operare calculator – nivel 
mediu. 3. Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior - Comparti-
mentul analiză, documentare, 
elaborare puncte de vedere propu-
neri legislative şi avizare proiecte 
acte normative. Cerințe specifice: 
•studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echi-
valentă, în domeniul ştiințe juridice; 
•vechime în specialitatea studiilor– 
minimum 9 ani; •cunoștințe operare 
calculator– nivel mediu. 4. Consilier, 
clasa I, gradul profesional asistent– 
Compartimentul procesare docu-
mente şi evidență puncte de vedere 
propuneri legislative. Cerințe speci-
fice: •studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințe ale 
comunicării. •vechime în speciali-
tatea studiilor– minimum 1 an; 
•cunoștințe operare calculator– 
nivel mediu. 5. Auditor, clasa I, 
gradul profesional asistent- 
Compartimentului audit; Cerințe 
specifice: •studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științelor economice. •vechime în 
specialitatea studiilor– minimum 1 
an; •cunoștințe operare calculator– 
nivel mediu. 6. post de auditor, clasa 
I, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului audit. 
Cerințe specifice: •studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științelor economice. •vechime în 
specialitatea studiilor– minimum 9 
ani; •cunoștințe operare calculator– 
nivel mediu. Concursul se organi-
zează după următorul calendar: 
•proba scrisă-  04.09.2017,  ora 
10.00; •interviul– în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Docu-
mentele necesare pentru înscrierea 

la concurs, condiţiile generale, speci-
fice şi bibliografia sunt afişate  la 
sediul Ministerului pentru Relaţia 
cu Parlamentul din Bucureşti, Piața 
Victoriei nr. 1, sector 1 şi pe site-ul 
ministerului, la adresa www.mrp.
gov.ro. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III–a, la Compartimentul resurse 
umane. Informaţii suplimentare se 
pot obţine şi la nr. de telefon 
021.314.34.00, int. 1479.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data 
de 28.08.2017, ora 10:00, la sediul 
Autorităţii, postul vacant de consi-
lier superior.  Condiţiile generale 
pentru ocuparea acestui post sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, iar cele specifice sunt următoa-
rele: Condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante 
de consilier, gradul profesional supe-
rior: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental de ierarhizare- ştiințe sociale, 
ramura: stiințe juridice sau econo-
mice sau sociologie sau psihologie, 
domeniu de licență: drept sau esau 
asistență socială/ sociologie sau 
psihologie, sau ramura ştiințe econo-
mice, -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani;. Dosarul de 
concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din 
H.G. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;  b) copia actului de 
identitate;  c) copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d) 
copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe 
actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau înso-
ţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Bibliografia se ridică 
de la sediul Autorităţii în momentul 
depunerii dosarului de concurs sau. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89.

l Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 organizează concurs 
de promovare pentru ocuparea 
funcțiilor publice de conducere 
vacante de:
•Șef serviciu- Serviciul 4 Ordine 
Publică, Pază şi Proximitate, 
Direcția Ordine Publică și •Șef 
birou- Biroul 3 Proximitate, Direcția 
Ordine Publică. Proba scrisă a 
concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală 
Sector 6 din  Șos. Orhideelor nr. 2d 
-Sector 6, în data de 24.08.2017 ora 

10.00. Data susţinerii interviului va 
fi comunicată ulterior. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul Direcţiei Gene-
rale de Poliţie Locală Sector 6 din  
Șos. Orhideelor nr. 2d- Sector 6. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Generale 
de Poliţie Locală Sector 6  şi la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 
-Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul HG nr. 
286/2011, anunţă scoaterea la 
concurs a unei funcţii de natură 
contractuală de execuție vacantă de 
consilier IA din cadrul Direcției 
Generale Pescuit– Autoritatea de 
Management pentru POPAM, în 
data de 21 august 2017, orele 10,00 
proba scrisă.  Interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Condiții specifice: 
-Studii de specialitate: studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă/superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în ştiințe inginereşti, 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 1 an; -Cunoştințe de 
operare/programare pe calculator: 
cunoaşterea sistemului de operare 
Windows şi a pachetului Microsoft 
Office, nivel mediu, pentru buna 
gestionare şi implementare a 
Programului  operational pentru 
pescuit şi afaceri maritime 2014-
2020 se vor testa cunoştințele în 
cadrul probei scrise; -Cunoaşterea 
limbii engleze– nivel bază (scris, 
vorbit, citit)– se vor testa cunoştin-
țele în cadrul probei scrise; Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
secretariatul comisiei de concurs în 
termen de 10 de zile de la data 
publicării. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afişate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr. 2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor funcţii 
publice de execuție temporar 
vacante din cadrul aparatului său 
propriu, în data de 23 august 2017, 
orele 10,00 proba scrisă. Interviul se 
va susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de concurs 
în termen de 8 de zile de la data 
publicării. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afişate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr. 2-4, sector 3, Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro.

l Direcția Generală Control, Anti-
fraudă şi Inspecții- Direcția Monito-
rizare Inspecții, Verificare şi Control, 
Serviciul Inspecții, Verificare şi 
Control Tehnic- 1 post temporar 
vacant de consilier principal. 
Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 5 
ani; -Cunoştințe de operare/ progra-
mare pe calculator (Windows/ 
Office, Internet)– nivel mediu- se 
vor testa cunoştințele în cadrul 
probei scrise; -Cunoaşterea unei 
limbi străine– nivel avansat (scris, 
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vorbit, citit) se vor testa cunoștințele 
în cadrul probei scrise; Serviciul 
control ex-post și POP/POPAM, 
Compartimentul control POP- 1 
post temporar vacant de consilier 
superior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani; -Cunoștințe de 
operare/programare pe calculator 
(Windows/Office, Internet)– nivel 
mediu- se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; -Cunoașterea 
unei limbi străine– nivel de bază 
(scris, vorbit, citit) se vor testa 
cunoștințele în cadrul probei scrise; 
Direcția Generală Dezvoltare 
Rurală– Autoritatea de Manage-
ment pentru PNDR, Direcţia 
LEADER, măsuri de mediu, climă 
și investiții, Serviciul măsuri de 
mediu, climă- 1 post temporar 
vacant de consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în științe 
tehnice, economice, sociale și poli-
tice, agricole și silvice, științe ale 
naturii; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -Cunoș-
tințe de operare/programare pe 
calculator (Windows/Office, 
Internet)– nivel mediu- se vor testa 
cunoștințele în cadrul probei scrise; 
-Cunoașterea limbii engleze/ fran-
ceză– nivel mediu (scris, vorbit, 
citit)– se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; Direcţia meto-
dologie, monitorizare, coordonare și 
evaluare, Serviciul monitorizare- 1 
post temporar vacant de consilier 
superior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul matematică și științe 
ale naturii/științe inginerești; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani; -Cunoștințe de 
operare/ programare pe calculator 
(Windows/Office, Internet)– nivel 
mediu- se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; -Cunoașterea 
limbii engleze/ franceză– nivel 
mediu (scris, vorbit, citit)– se vor 
testa cunoștințele în cadrul probei 
scrise; 1 post temporar vacant de 
consilier asistent. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul științe 
economice/matematică și științe ale 
naturii/științe inginerești, -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcției publice: 
minimum 1 an; -Cunoștințe de 
operare /programare pe calculator 
(Windows/Office, Internet) – nivel 
mediu - se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; -Cunoașterea 
limbii engleze/franceză – nivel 
mediu (scris, vorbit, citit) – se vor 
testa cunoștințele în cadrul probei 
scrise; 1 post temporar vacant de 
consilier superior- Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -Cunoș-
tințe de operare/ programare pe 
calculator (Windows/Office, 
Internet)– nivel mediu- se vor testa 
cunoștințele în cadrul probei scrise; 
-Cunoașterea limbii engleze/ fran-
ceză– nivel mediu (scris, vorbit, 

citit)– se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; Serviciul coor-
donare și evaluare, Biroul Evaluare- 
1 post temporar vacant de consilier 
principal. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ingineriei resurselor 
vegetale și animale/ științe sociale/ 
științe umaniste/ științe ale naturii; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 5 ani; -Cunoștințe de 
operare/programare pe calculator 
(Windows/Office, Internet)– nivel 
mediu- se vor testa cunoștințele în 
cadrul probei scrise; -Cunoașterea 
limbii engleze/ franceză– nivel 
mediu (scris, vorbit, citit)– se vor 
testa cunoștințele în cadrul probei 
scrise; Direcţia RNDR și infrastruc-
tura rurală, Serviciul RNDR, Biroul 
RNDR- 2 posturi temporar vacante 
de consilier principal. Condiții speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 5 ani; 
-Cunoștințe de operare/programare 
pe calculator (Windows/ Office, 
Internet)– nivel de bază- se vor testa 
cunoștințele în cadrul probei scrise; 
-Cunoașterea limbii engleze– nivel 
de bază (scris, vorbit, citit)– se vor 
testa cunoștințele în cadrul probei 
scrise; Direcția Generală Pescuit– 
AM POPAM, Compartimente 
Regionale POP- 1 post temporar 
vacant de consilier superior. Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii  superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -cunostințe 
de operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): OFFICE, 
-Word, Excel, Outlook Express - 
nivel avansat- se vor testa cunostin-
tele în cadrul probei scrise; -limbi 
străine- limba engleză- nivel mediu- 
se vor testa cunostintele în cadrul 
probei scrise; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 9 ani. 
Serviciul Selectare Contractare, 
Biroul Evaluare selectare, 1 post 
temporar vacant de consilier supe-
rior: Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii  superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul pisciculturii și acvacul-
turii; -cunostințe de operare/ progra-
mare pe calculator (necesitate și 
nivel): OFFICE, -Word, Excel, 
Outlook Express- nivel mediu- se 
vor testa cunoștinţele în cadrul 
probei scrise; -limbi străine- limba 
engleză- nivel mediu- se vor testa 
cunoștinţele în cadrul probei scrise; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani. Directia autorizare 
plăţi, Serviciul achiziţii beneficiari- 1 
post de temporar vacant de consilier 
superior. Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii  superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în unul din domeniile: zootehnie- 
piscicultură și acvacultura, ingineria 
produselor alimentare- pescuit și 
industrializarea peștelui; -cunoștințe 
de operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): OFFICE, 
-Word, Excel, Outlook Express- 
nivel avansat- se vor testa cunoștin-
ţele în cadrul probei scrise; -limbi 
străine- limba engleză- nivel mediu- 
se vor testa cunoștinţele în cadrul 
probei scrise; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 

funcției publice: minimum 9 ani. 
Serviciul RICA- 1 funcţie temporar 
vacanta de consilier superior. 
Condiţii specifice: -Studii universi-
tare de licenţă cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă din domeniul: științe 
inginerești– ingineria resurselor 
vegetale și animale; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minim 9 ani; -cunoștinţe de operare/
programare pe calculator: Microsoft 
Word, Microsoft Excel, navigare 
Internet, serviciul de posta electro-
nică - nivel avansat.

l Ministerul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 
45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante din 
cadrul aparatului său propriu, în 
data de 29 august 2017, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs în termen de 8 
de zile de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de partici-
pare precum și actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afișate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, 
sector 3, București și vor fi publicate 
pe pagina de web www.madr.ro.
DIRECȚIA JURIDICĂ- Serviciul 
Legislație și Avize: 1 funcţie publică 
de execuție vacante de consilier 
juridic grad profesional superior. 
Condiţiile specifice: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii  superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științelor juridice; -Vechime în speci-
alitatea studiilor- minimum 9 ani.  1 
funcţie publică de execuție vacantă 
de consilier juridic grad profesional 
principal. Condiţiile specifice prevă-
zute în fișa postului: -Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii  superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul științelor juridice; 
-Vechime în specialitatea studiilor- 
minimum 5 ani.  DIRECȚIA 
MANAGEMENT RESURSE 
UMANE- Serviciul Gestiune 
Personal Biroul Strategii și Regle-
mentări în Resurse Umane: 1 
funcţie publică de execuție vacantă 
de consilier grad profesional supe-
rior. Condiţiile specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii  superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul științelor economice sau 
domeniul științelor juridice sau 
domeniul științelor administrative; 
-Vechime în specialitatea studiilor- 
minimum 9 ani.  Serviciul Extensie, 
Consultanță, Cercetare, Inovare, 
Formare Profesională, Comparti-
mentul Cercetare și Inovare: 1 post 
consilier superior. Condiții specifice: 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științelor econo-
mice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – 9 ani; Compartimentul IT: 
1 Post Consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă din dome-
niul: Ingineria sistemelor, calcula-
toare si tehnologia informatiei; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani. Serviciul de Presă și 

Relații Publice, Compartimentul 
Presă: 1 post consilier asistent. 
Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul din 
următoarele domenii: Ştiinţe ale 
Comunicării sau Filologie; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcției publice: 
minimum 1 an; -Cunoștințe nivel 
mediu de utilizare a computerului 
(MS Office);  -Limba engleză: nivel 
mediu, -cunoștinţele de utilizare a 
computerului sși limba engleza se 
vor testa în timpul probei scrise. 1 
Post consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul din 
următoarele domenii: Ştiinţe ale 
Comunicări i  sau Filologie ;  
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani; -Cunoștințe nivel 
mediu de utilizare a computerului 
(MS Office); -Limba engleză: nivel 
mediu, -cunostintele de utilizare a 
computerului si limba engleza se vor 
testa in timpul probei scrise. 
Compartimentul Relatii publice si 
„birou unic”: 1 post referent supe-
rior. Condiții specifice: -Studii de 
specialitate: studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 9 
ani; -Cunoștinţe de operare pe 
calculator (necesitate și nivel): MS 
Office, nivel mediu; -Limba engleză: 
cunoștinţe de bază, -cunostintele de 
operare pe calculator si limba 
engleza se vor testa in timpul probei 
scrise. Compartimentul securitate și 
sănătate în muncă, PSI: 1 Post 
Consilier superior. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -Cunoș-
tinţe de operare pe calculator (nece-
sitate și nivel): MS Office, nivel 
mediu; -Limba engleză: cunoștinţe 
de bază; -Cunostintele de operare pe 
calculator și limba engleza se vor 
testa în timpul probei scrise. Direcția 
Generală Control, Antifraudă și 
Inspecții, Biroul analiză impact 
programe: 3 posturi vacante de 
consilier superior. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul științelor 
economice, -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; 1 post 
vacant de consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științelor economice sau inginerești, 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani; 1 post vacant de 
consilier principal: Condiții specifi-
ce:-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul științelor 
economice sau inginerești, -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcției publice: 
minimum 5 ani; Serviciul control 
fonduri europene pentru dezvoltare 
rurală:  1 post vacant de consilier 
superior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani; -Perfecționări 
(specializări): într-unul din dome-
niile gestionarea/constatarea nere-
g u l i l o r,  a c h i z i ț i i  p u b l i c e , 
contabilitate, evaluare proiecte, 
managementul proiectelor, audit 
public intern; Direcția Generală 
Dezvoltare Rurală– Autoritatea de 
Management pentru PNDR, 
Direcţia metodologie, monitorizare, 
coordonare și evaluare, Serviciul 
metodologie. 1 post vacant de consi-
lier superior. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
v a l e n t ă  î n  d o m e n i u l 
agronomie– specializarea agricul-
tură, horticultură, ingineria și mana-
gement în agricultură și dezvoltare 
rurală, management, -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 9 
ani; -Cunoștințe de operare/progra-
mare pe calculator (Windows/
Office, Internet) – nivel mediu- se 
vor testa cunoștințele în cadrul 
probei scrise; -Cunoașterea limbii 
engleze/franceză – nivel mediu 
(scris, vorbit, citit) – se vor testa 
cunoștințele în cadrul probei scrise; 
Direcţia RNDR și infrastructura 
rurală, Serviciul RNDR, Comparti-
mentele județene de dezvoltare 
rurală: Brăila, Hunedoara și Neamț: 
3 posturi vacante de consilier supe-
rior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul științelor umaniste și 
artelor, a științelor sociale, sau ale 
ingineriei resurselor vegetale și 
animale; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -Cunoș-
tințe de operare/ programare pe 
calculator (Windows/Office, 
Internet) – nivel de bază; -Cunoaș-
terea limbii engleze – nivel de bază 
(scris, vorbit, citit); Direcția Gene-
rală Pescuit – AM POPAM, Servi-
ciul Control, 2 posturi vacante de 
consilier superior. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -cunostințe de operare/ 
programare pe calculator (necesitate 
și nivel): OFFICE, -Word, Excel, 
Outlook Express - nivel mediu – se 
vor testa cunostintele în cadrul 
probei scrise; -limbi străine- limba 
engleză- nivel mediu- se vor testa 
cunoștinţele în cadrul probei scrise; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani. Compartimente 
Regionale POP: 2 posturi vacante de 
consilier superior. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -cunoștințe de operare/ 
programare pe calculator (necesitate 
și nivel): OFFICE, - Word, Excel, 
Outlook Express- nivel avansat- se 
vor testa cunostintele in cadrul 
probei scrise; -limbi străine- limba 
engleză- nivel mediu- se vor testa 
cunostintele in cadrul probei scrise; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani. Serviciul progra-
mare, metodologie si monitorizare: 1 
post vacant de consilier superior.  
Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în unul din 
domeniile: zootehnie- piscicultura si 
acvacultura, ingineria produselor 
alimentare- pescuit si industriali-
zarea peștelui; -cunostințe de 
operare/ programare pe calculator 
(necesitate și nivel): OFFICE, 
-Word, Excel, Outlook Express- 
nivel bază- se vor testa cunostintele 
in cadrul probei scrise; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 9 
ani. 1 post vacant de consilier supe-
rior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;  
-cunostințe de operare/ programare 
pe calculator (necesitate și nivel): 
OFFICE, -Word, Excel, Outlook 
Express- nivel de baza- se vor testa 
cunostintele in cadrul probei scrise; 
-limbi străine- limba engleză- nivel 
mediu- se vor testa cunoștinţele în 
cadrul probei scrise; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 9 
ani. Directia autorizare plăţi, Servi-
ciul verificări de management, 
Compartimentul declaratii cheltu-
ieli: 1 post vacant de consilier supe-
rior. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile: zootehnie - piscicul-
tura si acvacultura, ingineria produ-
selor alimentare - pescuit si 
industrializarea peștelui; -cunostințe 
de operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): OFFICE, 
-Word, Excel, Outlook Express- 
nivel mediu- se vor testa cunostin-
tele in cadrul probei scrise; -limbi 
străine- limba engleză- nivel mediu 
- se vor testa cunostintele in cadrul 
probei scrise; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 9 ani. 
Autoritatea Competentă pentru 
Acreditarea Agențiilor de Plăți și a 
Organismului Coordonator: 1 post 
de consilier superior. Condiții speci-
fice: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul științelor 
juridice; -Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 9 ani; -Cunoș-
tințe de operare/programare pe 
calculator-nivel mediu, Windows 
XP, Office XP, aplicații baze de date, 
internet, e-mail, -Cunoașterea unei 
limbi străine de circulație internațio-
nală- nivel mediu.

l Ministerul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 
45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante din 
cadrul aparatului său propriu, în 
data de 31 august 2017, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs în termen de 8 
de zile de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de partici-
pare precum și actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afișate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, 
sector 3, București și vor fi publicate 
pe pagina de web www.madr.ro. 
DIRECȚIA POLITICI  ÎN 
ZOOTEHNIE:  1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier debu-
tant. Condiții specifice:-studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
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în domeniul zootehniei;-Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 2 
funcții publice de execuție vacante 
de consilier superior: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul zootehniei; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice – 9 ani; 
-Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulte-
rioare.  DIRECȚIA ÎMBUNĂTĂ-
ȚIRI FUNCIARE ȘI FOND 
FUNCIAR:  Serviciul Irigații- 
Compartimentul îmbunătățiri 
funciare:  1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier debu-
tant. Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul îmbunătățiri funciare şi 
dezvoltare rurală, specializarea 
inginerie civilă; amenajări şi 
c o n s t r u c ț i i  h i d r o t e h n i c e ; 
DIRECȚIA ÎMBUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE  ȘI FOND FUNCIAR: 
Serviciul Irigații- Compartimentul 
fond funciar şi reglementare vânzări 
terenuri:1 funcție publică de 
execuție vacantă de consilier juridic 
asistent.  Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice;-Ve-
chime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
– 1 an; DIRECȚIA ÎMBUNĂTĂ-
ȚIRI FUNCIARE  ȘI FOND 
FUNCIAR, Compartimentul 
schimbări climatice şi protecția 
mediului : 1 funcție publică de 
execuție vacantă de consilier supe-
rior. Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ingineria mediului – 
specializarea ingineria şi protecția 
mediului în agricultură;  -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice – 9 ani;-
DIRECȚIA GENERALĂ POLI-
TICI AGRICOLE, DIRECȚIA 
POLITICI ÎN SECTORUL 
VEGETAL:  1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier prin-
cipal.  Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul agronomie, speciali-

zarea agricultură, horticultură, 
ingineria şi management în agricul-
tură şi dezvoltare rurală, manage-
ment;-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – 5 ani; 1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier prin-
cipal. Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ingineria resurselor 
vegetale şi animale;-Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice – 5 ani;1 
funcție publică de  execuție vacantă 
de consilier principal. Condiții speci-
fice:-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul horticul-
tură, agronomie-Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice – 5 ani;1 funcție 
publică de  execuție vacantă de 
consilier principal. Condiții specifi-
ce:-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul biotehno-
logii, ingineria produselor alimenta-
re-specializarea ingineria produselor 
alimentare, tehnologia produselor 
agricole, extracte şi aditivi naturali 
alimentari;-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – 5 ani;1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier prin-
cipal. Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul horticultura, ingineria 
produselor alimentare – speciali-
zarea ingineria produselor alimen-
tare, tehnologia produselor agricole, 
extracte siI aditivi naturali alimen-
tari, protecția consumatorului şi a 
mediului;-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – 5 ani;1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier prin-
cipal.  Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul horticultura, ingineria 
produselor alimentare – speciali-
zarea ingineria produselor alimen-
tare, tehnologia produselor agricole, 
extracte siI aditivi naturali alimen-
tari, protecția consumatorului şi a 
mediului;-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice – 5 ani;1 funcție publică de  
execuție vacantă de consilier prin-
cipal. Condiții specifice:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul horticultura; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice – 5 ani; 1 
funcție publică de  execuție vacantă 
de consilier principal.  Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
horticultura, agronomie, zootehnie; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
– 5 ani;1 funcție publică de  execuție 
vacantă de consilier principal.  
Condiții specifice: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
horticultura, agronomie; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice – 5 ani; 1 
funcție publică de  execuție vacantă 
de consilier principal.  Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
biotehnologii;-Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice – 5 ani;SERVI-
CIUL RICA:1 functie publica 
vacanta de consilier superior. 
Conditii specifice:-studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă din dome-
niul: ingineria sistemelor, calcula-
t o a r e  ş i  t e h n o l o g i a 
informaţiei;-vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 9 ani;Di-
recția Generală Politici în Industrie 
Alimentară şi Comerț, Serviciul 
Industrie Alimentara si Produse 
Traditionale: 2 posturi de consilier 
superior. Condiții specifice:-studii de 
specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diploma 
respectiv studii superioare de lunga 
durată absolvite cu diplomă de 
licența sau echivalentă  în dome-
niile: ingineria produselor alimen-
tare, relații internaționale şi studii 
europene, ştiinte economice – speci-
alizarea– administrarea afacerilor, 
economice şi afaceri internaționale; 
-perfecționari (specializări): specifice 
domeniului de activitate sau alte 
domenii conexe;-cunostințe de 
operare/ programare pe calculator 
(necesitate şi nivel): OFFICE, Word, 
Excel, Internet-nivel mediu;-limbi 
străine- limba străină de circulație 
internațională- nivel mediu;-Ve-
chime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 9 ani.1 post de consilier 
juridic superior:-studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Stiințelor Juridice ; -perfecționari 
(specializări): specific domeniului de 
activitate sau alte domenii cone-
xe;-cunostințe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate şi 
nivel):OFFICE, - Word, Excel, 
Internet- nivel mediu; -limbi străine- 
limba străină de circulatie internați-
onală- nivel mediu;-Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcției publice: 
minimum 9 ani.

CITAȚII  
l Numitul Micescu Octavian 
Costin, fiul defunctului Micescu 
Nicolae Petre, decedat la data de 
05.04.2016, având ultimul domiciliu 
în localitatea Mărăcineni, sat Arge-
şelu, nr.374, jud.Argeş, este citat la 
Judecătoria Piteşti în ziua de vineri, 
data de 31.08.2017, ora 08.30, 
completul C5-2, camera 2, în cali-
tate de pârât în dosarul civ. 

nr.2019/280/2010, în proces cu recla-
mantul Primarul com.Mărăcineni şi 
alții.

l SC Feper SA Bucuresti Sucursala 
Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul 
Republicii nr. 1, Hotel Central, 
convoaca pe dl. Cursaru Ioan domi-
ciliat in Brasov, str. Poiana lui 
Stechil, nr. 7, bl. 1, ap. 3, la data de 
31 iulie 2017, ora 10.00 la sediul 
societatii in vederea cercetarii disci-
plinare prealabile. In caz de nepre-
zentare angajatorul poate dispune 
sanctionarea cf. art. 251.3 din Legea 
53/2003 - Codul Muncii.

l AFI cu sediul in Bucuresti, bdul 
Regina Elisabeta nr. 16, sector 3, in 
calitate de apelant-reclamant, 
cheama in judecata pe intimatii 
parati Farkas Jeana si Farkas 
Lucian cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Bucuresti, str. Grigore 
C. Moisil nr. 5, bl. 7bis, sc. B, et. 6, 
ap. 103, sector 2, Politeanu 
Alexandru cu ultimul domciliu in 
Sat Sabareanu (com. Sabareni) jud. 
Giurgiu, la Tribunalul Bucuresti, 
sectia a-III-a Civila, str. Unirii nr. 37, 
sector 3 Bucuresti, camera 201, 
complet apel 16 civil, dosar nr. 
21038/299/2014, pentru data de 
05.09.2017, ora 8.30, obiect- 
pretentii.

l Dinculeanu Maria, din com.
Murgaşi, sat Murgaşi, str. Popa 
Murgăşanu, nr.39, Dolj, este 
chemată la Judecătoria Craiova la 
data de 28.09.2017, ora 10.30, 
complet C17, în calitate de pârâtă în 
dosar nr. 37878/215/2016, în proces 
cu Duval Nistor şi Duval Emanuela 
Delia.

l Streva (Chilban) Dalia, cu domi-
ciliul în Italia, Palermo, str.Piano del 
Fico, nr.SN intimata-pârâtă în 
dos.10698/215/2015 este chemată la 
Tribunalul Dolj, în ziua de 
06.10.2017, ora 09.00, complet 6A, 
în proces cu Stef Adela şi Stef Vasile 
pentru prescripţie sultă.  

DIVERSE  
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită admi-
nistrator judiciar conform incheiere 
din data de 14.07.2017, pronunţată 
de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul 5428/105/2017, 
anunţă deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei impotriva debi-
toarei SCM Tromet SRL, cu sediul 
in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr.348, jud. Prahova, C29/55/2005, 
CUI 1353256. Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de admi-
tere a creantelor este 25.08.2017.
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 13.09.2017. Termenul 
pentru solutionarea contestatiilor si 
pentru afisarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 05.10.2017.Prima 
adunare a creditorilor la data de 
18.09.2017, ora 15:00  la sediul 
administratorului judiciar. 

l Rujan Elena, avand domiciliul in 
Bucuresti, str. Uioara, nr.7, bl.A14, 
sc.B, et.3, ap.25, sector 4, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii, asigurarea 
utilitatilor, localitatea Berceni, T10, 
P29/2,3, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9.00-11.00. Observatii si 

sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Neagu Victor, avand domiciliul in 
judetul Ilfov, orasul Popesti-Leor-
deni, str. Oituz, nr.51, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii, asigurarea 
utilitatilor localitatea Berceni, T4, 
P15/2/18, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9.00-11.00. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Tigmeanu Marian, avand domici-
liul in judetul Ilfov, comuna Berceni, 
titular al planului P.U.Z.-  ansamblu 
locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare circu-
latii, asigurarea utilitatilor locali-
tatea  Berceni, T21, P51/1/4, 51/1/5,  
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 9.00-
11.00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

l S.C. OMV Petrom SA anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Conductă 
de amestec de la sonda 521 Ticleni 
la claviatura PC 20“, propus a fi 
amplasat în extravilanul orasului 
Ticleni, judeţul Gorj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Gorj, în munici-
piul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în 
zilele de luni - vineri, între orele 10 
-14. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l Comunicare hotărâre civilă 
nr.5731/2017 din 26.04.2017, dos. nr. 
4061/245/2016 al Judecătoriei Iaşi. 
Admite cererea de chemare în jude-
cată formulată de către reclamanta 
G r i g o r e  M i r e l a ,  C N P 
2880819225627, cu domiciliul proce-
dural ales la avocat Mocrei 
Alexandra, în Iaşi, str.Conductelor, 
nr.1, bl. 316, sc. A, et. 4, ap. 14, județ 
Iaşi în contradictoriu cu pârâtul 
S t e c l a r u  O v i d i u ,  C N P 
1841114374092, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Dumeşti, 
sat Dumeşti, nr.402, județ Vaslui, 
citat prin publicitate şi prin cura-

torul special desemnat, avocat 
Roibu Luminița, cu sediul în Iaşi, 
str.Grigore Ureche, nr.7, Casa cu 
Absidă, județ Iaşi. Dispune ca exer-
citarea autorității părinteşti în 
privința minorului Steclaru Rareş 
Ștefan, născut la data de 30.12.2012 
să se realizeze în mod exclusiv, de 
către reclamantă şi stabileşte locu-
ința minorului la mamă. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei 
pensie de întreținere lunară în 
favoarea minorului Steclaru Rareş 
Ștefan, născut la data de 30.12.2012 
în cota procentuală de ¼ raportată 
la veniturile lunare nete ale pârâ-
tului dar nu mai puțin de ¼ din 
cuantumul net raportat la salariul 
de bază minim brut pe țară garantat 
în plată începând cu data introdu-
cerii cererii de chemare în judecată 
(17.02.2016) şi până la majoratul 
minorului. Obligă pârâtul la plata 
către reclamantă a sumei de 1804 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată, din 
care suma de 260 reprezentând 
onorariu curator, 40 lei taxa judi-
ciară de timbru şi 1500 lei onorariu 
apărător.

l Cabinetul individual de insol-
venţă Luncă Diana, lichidator judi-
ciar anunta că prin Hotararea civila 
nr. 1139/06.07.2017 pronunţată de 
Tribunalul Iaşi în dosar nr 
2044/99/2017 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
impotriva debitoarei S.C. LA – 
FORESTALE – DI –PAOLO - MC 
S R L ,  C U I  1 4 9 0 4 8 6 1 ,  R C 
J22/1048/2002. Cererea de creanţă 
se va depune în două exemplare la 
Tribunalul Iaşi, sub sancţiunea 
decăderi i  până la  data de 
18.08.2017. Termene limită: 
28.08.2017– afişarea tabel preli-
minar; 22.09.2017– verificare defini-
tivare tabel; Fixează data şedinţei 
adunării creditorilor la data de 
01.09.2017, ora 10:00 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea comitetului 
creditorilor, desemnarea preşedin-
telui acestuia; 2. Confirmarea lichi-
datorului judiciar şi stabilirea 
remuneratiei acestuia; 3.Avansarea 
de către creditori a sumelor de bani 
corespunzătoare derulării proce-
durii conform art. 174 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insol-
venţã. Relaţii la C.I.I. Lunca Diana, 
tel. 0745656761.

l SC Electro Max SRL, cu sediul în 
judeţul Hunedoara, localitatea 
Petroşani, strada Lunca, nr.36, 
intenţionează sa achizitioneze 
servicii de consultanţă în domeniul 
managementului de proiect, în 
cadrul POR 2014-2020, apelul de 
proiecte POR/102/2/2/ Îmbună-
tățirea competitivității economice 
prin creşterea productivității muncii 
în IMM-uri, în sectoarele competi-
tive identificate în SNC, pentru 
proiectul intitulat “Extinderea 
capacităţii de producţie din cadrul 
SC Electro Max SRL prin constru-
irea unei hale de producţie şi achi-Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76785 din 

19.07.2017. Anunț privind vanzarea pentru bunuri imobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 10.08.2017, ora 09.00: - Imobil compus din 

teren intravilan categorie cc, în suprafață de 2500 mp; 

Construcție C1 cu destinație locuință cu suprafață construită de 

65,14 mp; Construcție anexă C2 cu suprafață construită de 17.82 

mp și construcție anexă C3 cu suprafață construită de15,13 mp, 

situate în localitatea Sângeru, sat Mireșu Mic, nr. 62, județ 

Prahova (conform Extras de Carte Funciară pentru informare nr. 

cerere 28280/03.04.2017), preț de evaluare/ de pornire al 

licitației  86.071 lei lei (exclusiv TVA *). Anuntul nr. 76783/ 

19.07.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie 

și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind 

condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor 

puteți apela numărul 0244.283006, int. 12, persoană de contact: 

Samoila Cezar. Data afișării: 21.07.2017.
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ziţia de echipamente performante”, 
cod SMIS 112386. Locul de prestare 
a serviciilor: judeţul Hunedoara, 
localitatea Petroşani, strada Lunca, 
nr.36. Tipul contractului: contract de 
prestări servicii- servicii de consul-
tanţă în domeniul managementului 
de proiect. Durata contractului: 24 
luni. Valoarea estimată a contrac-
tului: 151,577.13 lei+TVA. Specifica-
ţiile tehnice sunt puse la dispoziţie la 
sediul societăţii, din judeţul Hune-
doara, localitatea Petroşani, strada 
Lunca, nr.36. Pentru detalii ne puteţi 
c o n t a c t a  l a  t e l e f o n / f a x : 
0254.515.465, 0254.515.465, email: 
electromax@electromax.ro, 
persoană de contact: Adrian 
Apostu. În acest sens, vă invităm să 
depuneţi ofertele Dumneavoastră 
de preţ conform specificaţiilor 
tehnice, cu respectarea preţului 
exprimat în Lei fără TVA, până cel 
târziu 07.08.2017, ora 16.00, prin 
curier sau depunere directă la secre-
tariatul societăţii din strada Lunca, 
nr.36, localitatea Petroşani, judeţ 
Hunedoara. Prestarea serviciilor se 
va face la termenele specificate în 
specificaţiile tehnice, iar preţurile 
din oferta nu vor fi modificate sau 
actualizate pe durata contractului.

l Delcase SRL, cu sediul în judeţul 
Gorj, localitatea Târgu Jiu, B-dul 
C.Brâncuşi, Bloc 16, Scara 1, Etaj 4, 
Ap.13, intenţionează să achiziţio-
neze servicii de consultantă în 
domeniul managementului de 
proiect, în cadrul POR 2014-2020, 
apelul de proiecte POR/102/2/2/ 
Îmbunătățirea competitivității 
economice prin creşterea productivi-
tății muncii în IMM-uri, în sectoa-
rele competitive identificate în SNC, 
pentru proiectul intitulat “Cresterea 
competitivitatii societăţii Delcase 
SRL prin achiziţia de echipamente 
de productie performante”, cod 
SMIS 114747. Locul de prestare a 
serviciilor: judeţul Timiş, localitatea 
Timişoara, Calea Buziaşului, 
Nr.11A. Tipul contractului: contract 
de prestări servicii- servicii de 
consultanta în domeniul manage-
mentului de proiect. Durata 
contractului: 3 luni. Valoarea esti-
mată a contractului: 276,548.00 
lei+TVA. Specificaţiile tehnice sunt 
puse la dispoziţie la sediul societăţii, 
din judeţul Timiş, localitatea Timi-
şoara, Calea Buziaşului, Nr.11A. 
Pentru detalii ne puteti contacta la 
telefon: 0784.444.555, email: adrian.
boboc@delcase.ro, persoană de 
contact: Boboc Adrian. În acest 
sens, vă invităm să depuneţi ofertele 
Dumneavoastră de preţ conform 
specificaţiilor tehnice, cu respectarea 
preţului exprimat în Lei fără TVA, 
până cel tţrziu 07.08.2017, ora 16.00, 
prin curier sau depunere directă la 
secretariatul societăţii din judeţul 
Timiş, localitatea Timişoara, Calea 
Buziaşului, Nr.11A. Prestarea servi-
ciilor se va face la termenele specifi-
cate în specificaţiile tehnice, iar 
preţurile din oferta nu vor fi modifi-
cate sau actualizate pe durata 
contractului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare.  Administratorul  
Unic  al  Societăţii  Comerciale  
SEMTEST CRAIOVA S.A., socie-
tate de naţionalitate  româna cu 
sediul social în România, comuna 
Malu-Mare, strada Bechetului, 
km.8.2, judetul Dolj, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Dolj 
sub nr. J16/827/1991, cod de înregis-
trare fiscală RO2302650 (denumită 
în continuare „SEMTEST” sau 
„SOCIETATEA”), în baza dispozi-
ţiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 
Republicată, completată  şi modifi-
cată,  şi a preved. Art. 15 din Actul 
Constitutiv al societăţii,   convoacă  

în ziua de 22.08.2017, ora 11.00,  
Adunarea Generală  Extraordinară 
a Acţionarilor,  adunare ce se va ţine 
la sala de şedinţe  de la sediul  socie-
tăţii  din Malu Mare, str. Bechetului, 
nr. Km 8,2  jud. Dolj,  pentru toţi 
acţionarii  Semtest Craiova S.A. 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 15.08.2017 ( data de 
referinţă). Adunarea Generala 
Extraordinara a Acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi : 
numirea unui nou administrator 
unic, în persoana doamnei, Bilteanu  
Vera, cetăţean român, nascută la 
data de 02.01.1949  în ors. Videle, cu 
domiciliul în Bucureşti, sector 1, str. 
Cantonului, nr. 1A, identificată  prin 
C.I. seria RD, nr. 429511, emisa de 
S.E.P. la data de 21.12.2004, C.n.p. 
2490102400078, pe o perioada de 
4(patru) ani, aşa cum prevede art. 
18 din Actul Constitutiv, Comple-
tarea obiectului secundar de activi-
tate  cu următorul Cod Caen: 
4799-Comerţ cu amănuntul efectuat 
în afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor,  urmand a se 
redacta un Act Constitutiv actua-
lizat. Imputernicirea  Directorului 
General al societăţii să ducă la 
îndeplinire  hotararea AGEA şi să 
îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregis-
trarilor/menţiunilor privind hotă-
rârea  AGEA în  Reg i s t ru l 
Comerţului şi publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al Romaniei. 
Dreptul de vot poate fi exercitat 
personal sau prin împuternicit pe 
bază de procură specială care va fi 
prezentată  înainte de începerea 
adunării generale. Acţionarii nu vor 
putea fi reprezentaţi în adunarea 
generală decat prin alţi acţionari. În 
caz de neîntrunire a cvorumului în 
prima zi de ţinere, adunarea gene-
rala ordinara a actionarilor  se va 
tine in ziua de 23.08.2017, in acelasi 
loc, la aceeasi ora  si cu aceeasi 
ordine de zi.   Administrator Unic, 
Bîlteanu  Gheorghe.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Nr. 
130/20.07.2017: Administratorul 
unic al societăţii S.C. NIMB Pipera 
S.A., cu sediul situat  în Bucureşti, 
Sector 2, Şoseaua Vergului, nr. 8, 
Corpul 4C, inmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/11438/1992, având cod unic de 
înregistrare RO 324643. În temeiul 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare Legii 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare, Convoacă: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
NIMB Pipera S.A., în data de  
23.08.2017, ora 12:00  la sediul socie-
tăţii, situat în Bucureşti, Sector 2, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul 4C, 
România, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la S.C. NIMB Pipera 
S.A. Bucureşti, până la sfârşitul zilei 
de 18.08.2017, considerată dată de 
referinţă. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
semnării actelor adiţionale la 
contractele de ipotecă prin care se 
garantează rambursarea creditelor 
contractate de către Inorogul Impex 
SRL de la Unicredit Bank în baza 
c o n t r a c t e l o r  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL/15.07.2010, ROSE-
2015-000981-WCL / 20.07.2010 şi 
actelor adiţionale la acestea pentru 
garantarea contractelor de credit 
având ca obiect conversia creditului 
garantat. 2. Aprobarea constituirii 
noilor garanţii în vederea garantării 
rambursării creditelor contractate 
de către Inorogul Impex SRL de la 
Unicredit Bank în baza contractelor 
d e  c r e d i t  R O S E - 2 0 1 0 -

000979-WCL/15.07.2010, ROSE-
2015-000981-WCL /20.07.2010, 
ROSE-2015-000017-ST/17.07.2015  
si actelor aditionale la acestea. 3. 
Confirmarea, ratificarea si 
asumarea actelor  adiţionale la 
contractele de credit prin care au 
fost prelungite  facilitatile de credit 
contractate in baza contractelor de 
c r e d i t  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL/15.07.2010, ROSE-
2015-000981-WCL /20.07.2010, 
ROSE-2015-000017-ST/17.07.2015  
incheiate intre S.C. INOROGUL 
IMPEX SRL cu Unicredit Bank– 
S.A., inclusiv cele in baza carora a 
fost efectuata conversia EUR- RON  
(Act adiţional nr.7 si 8 la contract de 
c r e d i t  R O S E - 2 0 1 5 -
000017-ST/17.07.2015, Act adiţional 
nr.25 la contract de credit ROSE-
2010-000979-WCL/15.07.2010  şi 
Act adiţional nr.26 la contract de 
credit ROSE-2015-000981-WCL 
/20.07.2010)  încheiate de  S.C. 
Inorogul Impex  S.R.L. cu 
UniCredit Bank– S.A. 4.Imputerni-
cirea d-nei Matei Liliana pentru 
efectuarea demersurilor necesare, în 
vederea ducerii la îndeplinire  a 
hotărârii adoptate în AGOA si 
publicării prezentei în Monitorul 
Oficial şi de asemeni publicarea 
într-un ziar local. 5.Imputernicirea 
D-lui Monceanu Emilian identificat 
prin CNP  1490806400267, pentru 
ca, în numele şi pentru Societate să 
semneze contractele de credit, 
contractele de garanţie, să avalizeze 
BO garanţie, orice alte acte adiţio-
nale la acestea, precum şi orice alte 
documente necesare în legatură cu 
aceste contracte.  Acţionarii cu drept 
de vot au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor. 
Acţionarii persoane fizice pot parti-
cipa la şedinţă în nume propriu sau 
prin reprezentare, cu împuternicire 
dată unui alt acţionar sau unei alte 
persoane decât acţionar pe bază de 
procură specială. Acţionarii 
persoane juridice pot participa la 
şedinţă prin persoana căreia i s-a 
delegat competenţa de reprezentare 
sau printr-o persoană desemnată de 
aceştia în condiţiile documentului 
lor de constituire. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Legea nr. 31/1990 şi de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 24.08.2017, ora 
12:00. S.C. NIMB Pipera S.A., 
Preşedinte Consiliul de Adminis-
traţie, Monceanu Emilian.

l Procedura pentru distribuirea 
dividendelor aferente anilor 2015 si 
2016 AVIATIA UTILITARA 
BUCURESTI SA:  Urmare a hotă-
rârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor ("AGOA") din data de 
17.07.2017, Aviaţia Utilitară Bucu-
reşti SA (AVUT) anunţă plata divi-
dendelor aferente exerciţiilor 
financiare 2015 şi 2016 prin inter-
mediul Depozitarului Central S.A. şi 
BCR –agentul de plata selectat– 
începând cu data de 17.08.2017 
catre acţionarii AVUT înscrişi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Depozitarul Central S.A. la data de 
înregistrare 3.08.2017. Dividendul 
brut este de 0,4 lei/acţiune, iar impo-
zitul pe dividende aferent va fi 
reţinut la sursă în cotele prevăzute 
de lege. Acţionarii îndreptăţiţi să 
primească dividende distribuite din 
profitul net realizat în exerciţiile 
financiare 2015 şi 2016 sunt cei 
înregistraţi în registrul consolidat al 
acţionarilor ţinut de către Depozi-
tarul Central la data de 3.08.2017 
-"Data de înregistrare". Dividendele 
distribuite din profitul realizat în 

exerciţiie financiare 2015 si 2016 
urmează să se plătească acţionarilor 
începând cu data de 17.08.2017 iar 
costurile aferente plăţii dividendelor 
vor fi suportate de către acţionari. 
Plata dividendelor distribuite de 
către AVUT se va realiza prin inter-
mediul Depozitarului Central, al 
Participanţilor la sistemul de 
compensare-decontare şi registru (în 
conformitate cu art. 86 al.5 din 
Legea 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă) şi al agentului de plată 
selectat– BCR.  Modalităţile de 
plată a dividendelor sunt următoa-
rele: 1. Plăti în numerar la ghiseele 
BCR pentru acţionarii persoane 
fizice:  Pentru acţionarii persoane 
fizice, plata dividendelor se va putea 
face în numerar, prin punere la 
dispoziţie de către AVUT prin inter-
mediul societăţii Depozitarul 
Central, a sumelor cuvenite, la 
ghişeele BCR aflate în mediul urban 
şi în mediul rural din întreaga ţară, 
începând cu data de 17.08.2017. 
Lista unităţilor BCR este disponibilă 
pe site-ul www.bcr.ro/ro/retea-uni-
tati. Plata dividendelor în numerar 
la ghişeele BCR, la oricare unitate 
BCR, se face doar către acţionarii 
persoane fizice, cu excepţia acelora 
care optează pentru plata prin vira-
ment bancar, dupa cum urmeaza: a. 
Pentru acţionarii persoane fizice 
rezidente care se prezintă personal 
la ghişeu, plata dividendelor se face 
in baza actului de identitate iar 
identificarea acţionarului se va face 
pe baza C.N.Pului. Acţionarul al 
cărui C.N.P. înscris în actele prezen-
tate la ghişeu nu concordă cu cel 
înscris în evidenţele Depozitarului 
Central, se va adresa acestuia din 
urmă;  b. Pentru acţionarii persoane 
fizice nerezidente care se vor 
prezenta personal la ghiseu, plata 
dividendelor se face în baza paşa-
portului a carui serie şi număr 
trebuie să corespundă cu cele din 
evidenţele Depozitarului Central; c. 
Pentru acţionarii persoane fizice 
având vârsta sub 14 ani, plata divi-
dendelor se face reprezentantului 
legal, tutorele/părintele minorului, 
in baza certificatului de naştere al 
acţionarului care trebuie să aibă 
înscris C.N.P.-ul +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul şi 
actul juridic ce instituie tutela. În 
cazul tutorelui care nu este unul 
dintre părinţi +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul şi 
actul de identitate al tutorelui/părin-
telui +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul.  d. 
Pentru acţionarii persoane fizice 
având instituită curatela, plata divi-
dendelor se face prin curatorul 
respectivei persoane, în baza urmă-
toarelor documente: actul de identi-
tate al acţionarului care trebuie să 
aibă înscris C.N.P.-ul + 1 copie 
certificată pentru conformitate cu 
originalul, actul juridic ce instituie 
curatela +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul şi actul 
de identitate al curatorului +1 copie 
certificată pentru conformitate cu 
originalul;  e. Pentru acţionarii 
persoane fizice care nu se prezintă 
personal la ghişeu ci mandatează o 
altă persoană, plata dividendelor se 
face imputernicitului respectivei 
persoane, în baza următoarelor 
documente: procură specială auten-
tificată la notariat care cuprinde 
împuternicirea de ridicare a divi-
dendelor eliberată cu nu mai mult 
de 3 ani anteriori datei în care se 
efectuează plata +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul şi 
actul de identitate al imputernici-
tului +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul.  Docu-
mentele prezentate într-o limbă 
străină vor fi însoţite de traducerea 
legalizată în limba română, iar dacă 

sunt emise de o autoritate străină 
acestea trebuie să fie apostilate sau 
supralegalizate, după caz. Plăţile în 
numerar se vor realiza în limita 
sumelor prevăzute în legislaţia apli-
cabilă la data efectuării plăţii.  2. 
Plăti prin transfer bancar (în conturi 
deschise in lei la o bancă din 
România) pentru acţionarii 
persoane fizice şi juridice: Depozi-
tarul Central pune la dispoziţia 
tuturor acţionarilor nereprezentaţi 
de Participanţi opţiunea de a încasa 
orice sumă de bani cuvenită direct 
prin virament bancar intr-un cont 
bancar, indiferent de emitentul care 
distribuie sumele de bani. Această 
opţiune presupune Înregistrarea 
codului IBAN la Depozitarul 
Central, acesta putând fi utilizat 
pentru incasarea mai multor sau 
tuturor deţinerilor şi rămânând 
valabil şi pentru distribuţii ulteri-
oare, până la o notificare contrară 
din partea acţionarului. Înregis-
trarea codului IBAN de către Depo-
zitarul Central va fi taxată conform 
grilei de tarife percepute deţinăto-
rilor de instrumente financiare şi 
suportată de către fiecare acţionar. 
Pentru mai multe detalii, acţionarii 
sunt rugaţi să contacteze Depozi-
tarul Central la tel. 021.408.58.56 
sau 021.408.59.23 sau e-mail divi-
dende@depozitarulcentral.ro. Înce-
pând cu data publicării prezentului 
Comunicat, acţionarii persoane 
fizice şi juridice nereprezentaţi de 
Participant care doresc plata divi-
dendelor prin transfer bancar, pot 
solicita şi transmite către Depozi-
tarul Central Bucureşti documentele 
necesare plăţii dividendelor, astfel:  
-Acţionarii persoane fizice, vor 
transmite Depozitarului Central 
"Formularul de colectare cod 
IBAN", în care se vor preciza banca 
şi contul (cod IBAN) deschis pe 
numele acţionarului insoţit de: copia 
actului de identitate valabil- certifi-
cată "conform cu originalul"; extras 
de cont sau un document eliberat de 
bancă (semnat şi ştampilat) prin 
care se confirmă existenţa contului 
pe numele acţionarului, cu preci-
zarea codului IBAN, în original; 
copia documentelor care atestă cali-
tatea semnatarului cererii de repre-
zentant legal sau convenţional, 
certificată "conform cu originalul";  
-Acţionarii persoane juridice, prin 
reprezentant legal sau convenţional, 
vor transmite Depozitarului Central 
"Formularul de colectare cod 
IBAN", în care se precizează banca 
şi contul (cod IBAN) deschis pe 
numele acţionarului, insoţit de copii 
certificate "conform cu originalul" 
dupa: Certificatul de Înregistare la 
Oficiul Registrului Comerţului, 
documentul care atestă calitatea de 
reprezentant legal al societăţii 
(Certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului), 
documentele care atestă calitatea de 
reprezentant convenţional a semna-
tarului cererii, extras de cont sau un 
document eliberat de banca (semnat 
şi ştampilat) prin care se confirmă 
existenta contului pe numele titula-
rului - persoana juridică, cu preci-
zarea codului IBAN, În original. 
Documentele prezentate intr-o 
limbă străină vor fi Însoţite de 
traducerea legalizată În limba 
română, iar dacă sunt emise de o 
autoritate străină acestea trebuie să 
fie apostilate sau supralegalizate, 
după caz.  Solicitările de distribuire 
a dividendelor prin transfer bancar, 
împreună cu documentele mai sus 
menţionate, se vor transmite până la 
data de 16.08.2017 la adresa: Depo-
zitarul Central SA - Bucuresti, Bd. 
Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi 
depuse la sediul Depozitarului 
Central. Depozitarul Central va 
verifica solicitările de plată trans-
mise de acţionari, iar în cazul în care 

documentaţia nu este completă va 
solicita completarea acesteia, 
contactând acţionarul la numărul 
de telefon sau adresa de e-mail indi-
cate de acesta în documentele trans-
mise iniţial. Acţionarii persoane 
fizice nereprezentaţi de Participant 
care nu vor transmite solicitări de 
plată a dividendelor in cont bancar 
până la data de 16.08.2017 sau cei 
ale căror cereri nu sunt complete/
completate până la data de 
16.08.2017, işi vor putea incasa 
dividendele de la ghişeele BCR. În 
cazul în care acţionarii persoane 
fizice sau juridice transmit solicitări 
de plată a dividendelor în cont 
bancar ulterior Datei plăţii 
(17.08.2017), Depozitarul Central va 
instructa plata prin virament bancar 
în termen de 3 zile lucrătoare de la 
momentul blocării plăţii prin 
numerar, pentru persoane fizice, 
respectiv de la data primirii cererii 
de plată, pentru persoane juridice.  
Plata dividendelor În Data plăţii 
(17.08.2017) este condiţionată de 
transmiterea tuturor documentelor 
complete şi corecte şi a eventualelor 
clarificări solicitate până la data de 
16.08.2017. Cererile de plată depuse 
ulterior Datei plăţii vor fi procesate, 
in cazul in care dividendele nu au 
fost plătite, in termen de cel mult 10 
zile lucrătoare de la primirea docu-
mentaţiei complete şi corecte şi a 
eventuale lor clarificări solicitate. 
•Plăti prin transfer bancar in contu-
rile Participantilor (bănci custode/
SSIF):  Pentru acţionarii persoane 
fizice şi juridice care la data de înre-
gistrare deţin acţiuni emise de 
AVUT evidenţiate în Secţiunea 1/ a 
Registrului acţionarilor în contul 
deschis la Participant, dividendele 
vor fi plătite automat în Data plăţii 
(17.08.2017) prin virament bancar, 
prin intermediul Depozitarului 
Central, în conturile Participanţilor 
respectivi, fără prezentarea unor 
documente suplimentare. Acţionarii 
nerezidenţi care au cont deschis la 
Participant şi doresc aplicarea 
prevederilor mai favorabile ale 
Convenţiei de evitare a dublei impu-
neri încheiate între România şi ţara 
lor de rezidenţă sau prevederile mai 
favorabile aplicabile fondurilor de 
pensii nerezidente (astfel cum sunt 
ele definite în legislaţia statului 
membru al UE sau intr-unul din 
statele AELS), vor transmite la 
sediul AVUT, prin intermediul 
Participantului, certificatul de rezi-
denţă fiscală pentru anul in care are 
loc plata dividendelor (2017), în 
termen de valabilitate, în original 
sau copie legalizată, apostilat/supra-
legalizat, dacă este cazul, însoţit de 
traducerea autorizată în limba 
română, în original, până la data de 
16.08.2017. Aplicarea Convenţiei de 
evitare a dublei impuneri sau a 
scutirii aplicabile fondurilor de 
pensii nerezidente, în Data plăţii 
(plată automată) este condiţionată 
de primirea până la data de 
16.08.2017 a documentelor complete 
şi corecte.  Participanţii vor trans-
mite la sediul AVUT, până la datele 
menţionate mai sus, lista acţiona-
rilor pentru care se depun documen-
tele fiscale care trebuie să conţină: 
denumirea completă a acţionarului, 
codul de identificare al acţionarului 
cu care acesta este inscris În Regis-
trul acţionarilor transmis de către 
Depozitarul Central, numărul de 
acţiuni deţinut la Data de înregis-
trare, alte observaţii (inclusiv indi-
carea actionarilor care reprezintă 
fonduri de pensii nerezidente astfel 
Cum sunt definite În legislaţia 
statului membru al UE sau în unul 
dintre statele AELS).  Pentru fondu-
rile de pensii din U.E. sau A.E.L.S. 
se vor transmite, pe lângă certifi-
catul de rezidenţă fiscală menţionat 
mai sus, un document emis de 
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autoritatea de reglementare compe-
tentă (original sau copie legalizată, 
insotite de o traducere autorizată În 
limba română) din care sa rezulte 
faptul că sunt constituite şi autori-
zate ca fonduri de pensii În confor-
mitate cu legislaţia statului membru 
al U.E. sau al Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, precum şi decla-
raţia reprezentantului legal al socie-
tăţii de administrare care să ateste 
că autorizarea fondului este valabilă 
la data efectuării plăţii şi indicarea 
site-ului oficial al autorităţii de 
reglementare unde poate fi verificat 
statutul de fond de pensii.  Pentru 
fondurile de pensii facultative şi 
fondurile de pensii administrate 
privat rezidente, pentru a beneficia 
de scutirea de impozit pe dividende 
prevăzută de Codul fiscal, Partici-
panţii vor transmite la sediul AVUT, 
până la data de 16.08.2017, copii ale 
deciziilor autorităţii de reglementare 
care să ateste autorizarea societăţii 
de administrare a fondului şi a 
fondului de pensii.  Băncile custode 
vor transmite la AVUT copii legali-
zate (în original) ale certificatelor de 
rezidenţă fiscală ale clienţilor lor, pe 
care vor semna cu menţiunea că 
deţin originalul acestora, însoţite de 
traducerea autorizată în limba 
română. În conformitate cu preve-
derile Codului Fiscal, certificatul de 
rezidenţă fiscală trebuie să ateste că 
beneficiarul dividendelor este rezi-
dent al statului respectiv in anul 
obţinerii venitului (2017) şi să 
cuprindă, in principal, elemente de 
identificare a nerezidentului, 
precum şi a autorităţii care a emis 
certificatul de rezidenţă fiscală, ca 
de exemplu: numele, denumirea, 
adresa, codul de identificare fiscală, 
menţiunea că este rezident fiscal in 
statul emitent, precum şi data 
emiterii certificatului.  În cazul acti-
onarilor nerezidenţi reprezentaţi de 
Participant, AVUT va reţine impo-
zitul pe dividende in cota standard 
in vigoare prevăzută de Codul 
Fiscal din România dacă acţionarii 
nu au transmis certificatul de rezi-
denţă fiscală (inclusiv documentele 
specificate mai sus) şi eventualele 
clarificări solicitate până la data de 
16.08.2017, situaţie În care plata 
dividendelor se va efectua la Data 
plăţii (17.08.2017); Documentele 
prezentate într-o limbă străină vor fi 
Însoţite de traducerea legalizată în 
limba română, iar dacă sunt emise 
de o autoritate străină acestea 
trebuie să fie apostilate sau suprale-
galizate, după caz.  3. Acţionari 
decedaţi.  În cazul în care în Regis-
trul acţionarilor la Data de Înregis-
trare sunt incluse persoane 
decedate, dividendele se vor plăti 
doar după înregistrarea de către 
Depozitarul Central, în baza solici-
tării moştenitorilor, a transferului 
direct de proprietate asupra acţiu-
nilor ca efect al succesiunii.  4. 
Acţiuni detinute în coproprietate.  
În cazul acţiunilor deţinute în 
coproprietate la Data de înregis-
trare, plata dividendelor se va 
efectua după cum urmează:  În 
cazul plăţilor în numerar, plăţile se 
vor face cu condiţia ca toţi copropri-
etarii să se prezinte la unitatea CEC 
Bank, personal sau prin reprezen-
tantul legal şi/sau convenţional şi să 
prezinte documentele prevăzute mai 
sus pentru plăţile în numerar; în 
cazul plăţilor către cei care au 
deschis cont la Participant, dividen-
dele cuvenite coproprietarilor vor fi 
virate Participantului ai cărui clienţi 
sunt; în cazul plăţilor prin virament 
bancar, dividendele cuvenite copro-
prietarilor vor fi virate în contul 
indicat de către toţi coproprietarii În 
baza solicitării comune adresate 
Depozitarului Central; în situaţia în 
care coproprietarii solicită atât înre-
gistrarea de către Depozitarul 
Central a transferului direct de 

proprietate asupra acţiunilor ca 
efect al ieşirii din indiviziune, cât şi 
plata directă către fiecare dintre 
coproprietari conform numărului de 
acţiuni dobândite în proprietate 
exclusivă, Depozitarul Central va 
bloca plata dividendelor iar socie-
tatea va calcula sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui fost copro-
prietar, plata urmând a se realiza 
conform prezentei proceduri. Infor-
maţii suplimentare privind proce-
dura de plată a dividendelor pot fi 
solicitate de la Depozitarul Central: 
tel. 0214085856,0214085923, e-mail: 
dividende@depozitarulcentral.ro. 
Administrator.

LICITAȚII  
l Debitorul Gulliver SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare pachetul de 
bunuri imobile: bunuri imobile: 
-Teren 3.470mp, situat în extravi-
lanul oraşului Breaza, punct 
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova; teren 10.600mp 
situat în extravilanul oraşului 
Breaza, punct. Irimesti -Ograda, 
tarlaua 20, parcela 1739, Județul 
Prahova; teren 11.602mp în acte, 
11.601mp măsurați, situat în extra-
vilanul oraşului Breaza, punct. 
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707, 
Județul Prahova; Participanții la 
licitație vor trebui să achiziționeze 
până la data şi ora licitației Caietul 
de Sarcini ce cuprinde Regula-
mentul de vânzare unde se regă-
seşte lista cu bunurile scoase la 
licitație. Prețul caietului de sarcini 
este de 595 lei, inclusiv TVA, 
pentru pachetul de bunuri imobile. 
Contravaloarea caietului de sarcini 
se va achita prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726, 
deschis la ING Bank sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 2 4 U G -
BI0000792003436RON, deschis la 
Garanti Bank, cel târziu până la 
data şi ora şedinței de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru fiecare 
bun pentru care se licitează. Licita-
țiile vor fi desfăşurate conform 
strategiei de valorificare aprobată 
de creditori, după cum urmează: 
Pentru pachetul de bunuri imobile 
respectiv: terenul de 3.470mp situat 
în extravilanul oraşului Breaza, 
punct Ograda, tarlaua 20, parcela 
1739, Județul Prahova; terenul de 
10.600mp situat în extravilanul 
oraşului Breaza, punct. Irimesti 
-Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova; terenul de 
11.602mp în acte, 11.601mp măsu-
rați, situat în extravilanul oraşului 
Breaza, punct. Ograda, tarlaua 20, 
parcela F 1707, Județul Prahova: 
Se vor organiza 5 licitații publice cu 
strigare, cu prețul de ponire de 
10.000 lei, vor fi desfăşurate în 
datele de 01.08.2017, 15.08.2017, 
22.08.2017, 29.08.2017 şi 05.09.2017 
de la ora 14.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1, Bucureşti. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l . : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Autotu-
risme Daewoo Cielo (în număr de 
şase) şi autoutilitară Dacia Double 
Cab. 1.9D, preț de licitație 

-5.600,00Lei; 2.“Stoc materiale”(ră-
mase) care se află în custodie la 
Locația Isalnita, preț de pornire 
licitație -6.000,00Lei; 3.Obiecte de 
inventar aflate în Locația Isalnita, 
inclusiv alimentarea apă potabilă, 
cale ferată îngustă, instalație elec-
trică de forță, post trafo, rețele 
termice, preț de pornire licitație 
-18.000,00Lei inclusiv TVA; 3.
„DALE D 110” -60buc., preț de 
pornire licitație -5.000,00Lei exclusiv 
TVA. Prețul Regulamentului de 
licitație pentru bunul aflat în patri-
moniul debitoarei PSV Industries 
SA este de 500,00Lei exclusiv TVA. 
Vânzarea bunului supra prezentat 
va fi directă, în condițile prevăzute 
de art. 118 din Legea nr. 85/2006 
-respectiv cu organizarea unei etape 
de supraofertare. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO69BFER140000006862RO01 
deschis la Banca Comecială Fero-
viară SA până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autoturisme, 
mijloace fixe, obiecte de inventar şi 
stoc de marfă, şedința de licitație a 
fost fixată în data de 22.08.2017, ora 
10.00. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat şi pe site www.dinu-urse.ro.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a acti-
vului imobil Proprietate imobiliara 
industriala, situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, str. 
Principala, nr. 1, jud. Prahova, 
inscris in Cartea funciara nr. 21142 
a com. Poiana Campina, compus 
din teren in suprafata de 66939 mp 
si din cladiri si constructii special la 
pretul total de 8.307.525 lei fara 
TVA. Daca cumparatorul este o 
societate neplatitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei publice pentru 
activul de mai sus este cel din 
raportul de evaluare intocmit de 
PFA Constantin Valerica. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din data de 
19.12.2016 si 15.06.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Licitatia publica se organizeaza in 
baza unui caiet de sarcini in valoare 
de 5.000 lei + TVA, care se achita in 
numerar sau in contul lichidato-
rului judiciar. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 25.07.2017, 
31.07.2017, 04.08.2017, 08.08.2017, 
10.08.2017, 16.08.2017, 22.08.2017, 
24.08.2017, 28.08.2017 si 31.08.2017 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, asociate 
prin contract, YNA Consulting 
SPRL şi Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-
şeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul 
în  Drobeta-Turnu-Sever in , 
str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinti, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de identi-
ficare fiscală nr.6633311, aflată în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
conform sentinţei nr. 177/2016 din 
şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
6902/101/2012, după cum urmează: 
1.proprietate imobiliară de tip 
industrial- hale comercial-depozi-
tare şi birouri, situate în localitatea 
Timişoara, str.E.Baader, nr.13, 
judeţul Timiş, compusă din: clădire 
birouri P+1E+M având suprafaţa 
de 1.015mp, CF410601 Timişoara, 
nr. Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, 
magazie metalică şi birou depozit 
având suprafaţa de 2.688mp, 
CF410598 Timişoara, nr. Cadastral 
722/13/4/2; teren intravilan în 
suprafaţă de 951mp, CF410600 
Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/4, 
la preţul de pornire a licitaţiei de 
618.360,00 Euro, valoarea nu 
include TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile, o reprezintă Sentinţa 
nr.151 din şedinţa publică din data 
de 23.03.2015 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi  în dosarul 
nr.6902/101/2012/a102, prin care 
s-a dispus ridicarea suspendării. 
Licitaţia va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în locali-
tatea Timişoara, str.Enric Baader, 
nr. 13, jud.Timiş, la data de 
01.08.2017, ora 13.00, iar în cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, în fiecare zi de marţi a 
săptămânii, ora 13.00, până la valo-
rificarea bunului imobil descris mai 
sus. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea 
caietului de sarcini şi consemnarea 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la înce-
perea licitaţiei în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca Comer-
cială Carpatica, sub nr. RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi până la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevăzută 
de lege. Informaţii suplimentare, 
privind imobilul scos la licitaţie, la 
t e l e foane le :  0252 .328 .293 , 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro.

l D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, str.V.Lupu, nr.57A, organizează 
în data de 03.08.2017, ora 10.00. 
Licitaţie publică cu strigare privind 
închirierea a 2 suprafețe situate în 
Municipiul Iaşi după cum urmează: 
-suprafaţă de 66,70mp -cu desti-
naţia platformă betonată pentru 
amplasarea unei construcţii provi-
zorii;  -suprafaţa de 1,5mp din holul 
de acces de la sediul D.G.A.S.P.C. 
Iaşi, pentru amplasarea unui Distri-
buitor Automat de Băuturi Calde. 
Documentaţia poate fi procurată de 
la sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi, cam.219, 
etj.II.  Licitația va avea loc la sediul 
D.G.A.S.P.C. Iaşi din strada V.
Lupu, nr.57A, Iaşi, cam.220, etj.II.  
Î n s c r i e r i  l a  R e g i s t r a t u r a 
D.G.A.S.P.C. Iaşi până la data de 
02.08.2017, ora 14.00. Relații supli-
mentare pe site: www.das.iasi.ro 
secțiunea Anunţuri -Anunţuri de 
intenţie pentru cumpărări directe 
sau la telefon 0372.797.671. Spaţiile 
propuse pentru licitaţia publică cu 
strigare au următoarele caracteris-
tici: Adresa de identificare; Supra-

faţa (mp); Tarif pornire licitație lei/
lună; Garanţie de participare lici-
tație. Str.V.Lupu, nr.80, Iaşi; 66,70; 
1.400,70; 1.400,70 lei. Str.V.Lupu, 
nr.57A, Iaşi; 1,50; 39,38; 39,38 lei.  
  
l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul local Borsec, cu sediul în 
oraşul Borsec, județul Harghita, str.
Carpați, nr.6/A, cod fiscal: 4245380, 
t e l e fon / fax :  0266 .337 .001 , 
0266.337.007, email: b_zsolt2000@
yahoo.com. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: suprafață de 10.910mp teren 
identificat prin CF 52063 nr. cadas-
tral 52063 pentru construirea unui 
hotel de cel puțin 4 (patru stele) şi cu 
cel puțin 120 (unasutădouăzeci) 
camere, lângă Centrul balneoclima-
teric, pe o durată de 49 ani. Nr. 
cadastral 52063 -str.Carpați având 
suprafața măsurată de 10.190 mp. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin 
cerere, de la a  sediul Consiliului  
local Borsec. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Cabinet 
viceprimar, oraşul Borsec, județul 
Harghita, str. Carpați, nr. 6/A. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006:  Valoarea docu-
mentației (caiet de sarcini şi 
documentația de atribuire) este de 
100 lei, care se poate achita de către 
cei interesați în numerar la casieria 
Consiliului local Borsec din str. 
Carpați, nr. 6/A, sau prin virament 
î n  c o n t u l : 
RO24TREZ35421360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Toplița. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 11 august 2017, ora 12.00. 
4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 16 august 2017, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la sediul Consiliului local 
Borsec, str. Carpați, nr. 6/A, județul 
Harghita. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: două exemplare: 1 original 
+1 copie. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 16 august 2017, ora 
13.00, la sediul Consiliului local 
Borsec. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: 15 zile de la adjude-
care la Tribunalul Harghita, Secția 
Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Miercurea Ciuc, județul Harghita, 
str.Szasz Endre, nr.6, cod: 530132, 
telefon: 0266/371.616, Fax: 
0266/314.448, Email: tr-harghi-
ta-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
20 iulie  2017.

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 682.619,40lei  (respectiv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 26.07.2017 
orele 11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr.43, jud. Iaşi, 
in data de 27 iulie 2017 orele 12:00 şi 
se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, 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 Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare 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 ince-
pere 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. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.43, jud. 
Iaşi, până la data de 27.07.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto 
(transport marfuri generale) si certi-
ficat pregatire profesionala ADR pe 
numele de Micu Tiberiu. Declar nule

l Constantin N. Florin -PFA, CUI 
29231348, declara pierdut si nul 
Certificat Constantator-activitati 
autorizate sediu si beneficiari. 

l Pierdut Certificat de Pregatire 
Profesionala, eliberat de ARR Bucu-
resti pentru Motiu Alexandru. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Competenta 
Profesionala pt manageri de trans-
port, pe numele Zmarandoiu Doru. 
Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Pregatire 
Profesionala si Card tahograf, elibe-
rate de ARR Bucuresti pentru Rosu 
Gheorghe. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Înregistrare, 
Seria B, Nr. 2730615/15.03.2013, 
Eliberat de ORC Dolj, aparținând 
I.F. Ștefănache Eugenia Cristina. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat de Pregatire 
Profesionala a Conducatorului Auto 
in zona Drumul Taberei Numele 
afisat pe card Sora George Seria 
0333262000 Eliberat la data 
29.04.2015 valabil  pana la 
01.03.2020. Declar nul.

l Pierdut proces verbal din data de 
22.04.1985 pe numele Cornea Cali-
topia. Il declar nul. 

l Declar pierdută şi nulă legiti-
maţia de serviciu, pe numele Geor-
gescu Marian, emisă de Societatea 
Romană de Radiodifuziune.

ANUNȚURI




