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OFERTE SERVICIU
l Angajăm şoferi tir, Danemarca- Norvegia. Persoană
contact: Puiu Silviu. Telefon:
0045/25351103,
0040/743160861. E-mail:
vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l Societate de pază angajează agenți de securitate și
intervenție atestați pentru
control trafic CFR și însoțire
transporturi de bunuri pe
cale ferată (gardare). Vârsta
maximă 40 ani. Relații la nr.
de tel. 0785.285.972.
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de
11.05.2017, la sediul administraţiei spitalului, concurs
pentru ocuparea a 1 post de
infirmieră pe perioadă determinată, 2 posturi de economişti în cadrul Serviciului de
Achiziţii şi 1 post de liftier.
Termenul de înscriere este de
5 zile lucrătoare pentru
postul de infirmieră şi 10 zile
lucrătoare de la publicare
pentru celelalte posturi.
Conţinutul dosarului şi tematica concursurilor vor fi
afişate la avizierul spitalului. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.17.80.
l Consiliul de Administratie
al Spitalul Universitar de
Urgenta Elias organizeaza
concurs in vederea ocuparii
unui post vacant de manager
persoana fizica in data de
24.05.2017şi 25.05.2017.
Inscrierile se fac pana in data
de 12.05.2017 la Birou
Resurse Umane din cadrul
Academiei Romane.
l U.M. 01517 Sihlea, din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea postului
vacant de personal civil
contractual, contabil II la
contabilitate/studii medii, din
U.M. 02243 Râmnicu Sărat,
astfel: -17.05.2017, ora 10.00
-proba scrisă; -23.05.2017, ora

10.00 -interviul; -data limită
de depunere a dosarelor
-05.05.2017, 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
secretariatului, la telefon:
0237.257.822/ interior 109.
l În temeiul prevederilor art.
7 (2) din Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului
de cercetare –dezvoltare,
Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C.
Kiriţescu” /Centrul de
Economie Montană
CE-MONT organizează, în
perioada 19 aprilie –01 iunie
2017, la sediul său din Vatra
Dornei, str. Petreni nr. 49,
jud. Suceava, concurs pentru
ocuparea următoarelor
posturi vacante: -cercetător
ştiinţific gradul III (2 posturi,
1/2 normă) –Centrul de
Economie Montană
CE-MONT Vatra Dornei;
-cercetător ştiinţific (1 post,
normă întreagă) –Centrul de
Economie Montană
CE-MONT Vatra Dornei;
-asistent de cercetare ştiinţifică (2 posturi, normă
întreagă) –Centrul de
Economie Montană
CE-MONT Vatra Dornei;
înscrierile la concurs se fac
până pe data de 19 mai 2017,
ora 16.00. Documentele
aferente concursului,

respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi
specifice, calendarul concursului şi bibliografia sunt
afişate la sediul Institutul
Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”,
pe website www.ince.ro; la
sediul Centrului de Economie
Montană CE-MONT din
Vatra Dornei, str. Petreni nr.
49, jud. Suceava. Dosarele se
primesc la secretariatul
Centrului de Economie
Montană CE-MONT din
Vatra Dornei, str. Petreni nr.
49, jud. Suceava până la data
de 19.05.2017, ora 16.00, tel.:
033.011.00.30.
l Primăria Comunei Corbii
Mari organizează concurs de
recrutare pentru următoarea
funcţie publică de execuţie
temporar vacantă: -referent,
clasa III, gradul profesional
superior, Compartimentul
financiar contabil. Concursul
se organizează la sediul
Primăriei Comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, în
data de 04 mai 2017, ora
10.00, proba scrisă; interviul
va avea loc la data de 08 mai
2017. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 8 zile de la data
publicării în Monitorul
Oficial, Partea a lll-a, la
sediul Primăriei Comunei
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, modificată şi
completată de HG 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. Condiţiile generale de
participare la concurs sunt
cele prevăzute în art.54 din
Legea nr.188/1999, actualizată. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi la număr de telefon:
0245.716.191.
l Spitalul Orăşenesc Oraviţa
scoate la concurs 3 posturi
infirmieră, 1 post electrician,
1 post şef serviciu privat
pentru situaţii de urgenţă.
Proba scrisă are loc la sediul
unităţii în data de 16.05.2017,

ora 10.00, proba interviu în
data de 19.05.2017, ora 10.00.
Înscrierile se fac până în data
de 05.05.2017, ora 12.00, la
secretariat spital. Condiţii:
-să fie cetăţean român; -să fie
absolvent studii generale sau
studii medii pentru postul de
infirmieră; -să facă dovada
calificării în meseria de electrician (şcoală profesională,
certificat de calificare în
meserie) şi vechime de 10 ani
în meserie pentru postul de
electrician; -să fie absolvent
studii medii, să deţină document care atestă calificarea
sau competenţa profesională
specifică pentru situaţii de
urgenţă pentru postul de şef
serviciu privat pentru situaţii
de urgenţă; -are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pe care candidează;
-nu a fost condamnat definitiv pentru o faptă care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei. Relaţii suplimentare la secretariat spital
şi la telefon: 0734.882.968.
Persoană de contact: Jucan
Marioara.
l Administraţia Spitalelor şi
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu sediul provizoriu în
Bucureşti, str. Sf. Ecaterina,
nr. 3, sector 4, scoate la
concurs următoarele posturi
contractuale vacante: 8
posturi inspector specialitate
IA (S), studii superioare,
vechime 6 ani şi 6 luni; 2
posturi inspector specialitate
debutant, (S), studii superioare, fără vechime; 2 posturi
consilier juridic IA (S), studii
superioare, vechime 6 ani şi 6
luni; 1 post consilier juridic I
(S), studii superioare,
vechime 3 ani şi 6 luni; 1 post
consilier juridic II (S), studii
superioare,
vechime 6 luni; 1
post consilier
juridic debutant
(S), studii superioare, fără
vechime; 3
posturi referent
IA (M), studii
medii, vechime 6
ani şi 6 luni; 1
muncitor calificat (M), studii
medii, fără
vechime. Proba
scrisă se va
desfăşura în data
de 15.05.2017, iar
proba de interviu
în data de
19.05.2017; ora şi
locul de desfăşurare al concursului (proba
scrisă şi proba de
interviu) vor fi
anunţate pe

site-ul www.assmb.ro în data
de 12.05.2017, respectiv
18.05.2017. Termenul limită
de înscriere va fi data de
08.05.2017, ora 14:00, dosarul
de concurs urmând să fie
depus la sediul A.S.S.M.B.,
Compartimentul Resurse
Umane şi Securitatea Muncii.
Înscrierea candidaţilor se va
face pe post. Informaţii suplimentare privind înscrierea şi
participarea candidaţilor la
concurs se pot obţine de la
sediul A.S.S.M.B., Serviciul
Resurse Umane şi Securitatea Muncii şi la telefon
021.310.10.59.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 4, organizează concurs, în data de
23.05.2017, ora 10.00 (proba
scrisă) și respectiv 29.05.2017
(proba interviu), cu respectarea condițiilor generale
prevăzute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999 republicată,
privind Statutul funcționarilor publici, pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice
de execuție vacante: 1.
Serviciu Juridic Contencios:
-1 post de consilier juridic
clasa I, grad profesional asistent: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor
juridice; -vechime în specialitatea studiilor necesare:
minim 1 an; -2 posturi de
consilier juridic clasa I, grad
profesional superior: -studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
domeniul științelor juridice;
-vechime în specialitatea
studiilor necesare -9 ani; 2.
Serviciu Management de
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Caz: -1 post de consilier clasa
I, grad profesional principal
-studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma
de licență sau echivalentă în
domeniul științelor sociale;
-vechime în specialitatea
studiilor necesare -5 ani; -1
post consilier clasa I, grad
profesional superior -studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
domeniul științelor sociale;
-vechime în specialitatea
studiilor necesare -9 ani; 3.
Serviciul Finanțe -Buget: -1
post consilier, clasa I, grad
profesional superior -studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în
domeniul științelor economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare -9
ani; 4. Compartiment Urmărire Contracte: -1 post consilier, clasa I, grad profesional
superior -studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor
sociale; -vechime în specialitatea studiilor necesare -9
ani. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la
secretariatul comisiei de
concurs -Serviciul Resurse
Umane în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului sector
4. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 alin. 1 din
H.G. nr. 611/2008. Condiţiile
generale și specifice de participare la concurs şi bibliografia de concurs sunt afişate
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la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și
Protecția Copilului sector 4,
din str. Soldat Enache Ion nr.
1A și pe pagina de internet a
instituției www.dgaspc4.ro.
Relații suplimentare se pot
obține la telefon 0372715100,
interior 26 -Serviciul Resurse
Umane.
l Primăria comunei
Cernica, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă de consilier principal -Compartimentul Taxe
şi Impozite, Urmărire
Debite din cadrul Primăriei
comunei Cernica.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţul Ilfov, în
data de 24 mai 2017, la ora
11.00 -proba scrisă şi 26 mai
2017 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ
Ilfov. Cerințe: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă şi 5
ani în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice, pentru ocuparea
funcţiilor publice de
execuţie de grad profesional
asistent din clasa I. Relaţii

suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov şi la nr.
de telefon (021)369.51.55.
l Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice -ANRSC, cu sediul în
strada Stavropoleos, nr.6,
sector 3, Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor
posturi contractuale de
execuţie vacante, pe durată
nedeterminată: 1.Direcţia
financiar, contabilitate, administrativ: -Expert, gradul
profesional I, la Serviciul
contabilitate, urmărire şi
executare silită a creanţelor
-1 post -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
economic, vechime în specialitatea studiilor minimum 3
ani şi 6 luni; -Expert, gradul
profesional I, la Serviciul
contabilitate, urmărire şi
executare silită a creanţelor
-Biroul executare silită a
creanţelor -1 post -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic, vechime
în specialitatea studiilor
minimum 3 ani şi 6 luni;
-Consilier juridic, gradul
profesional IA, la Serviciul
contabilitate, urmărire şi
executare silită a creanţelor
-Biroul executare silită a
creanţelor -1 post -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul juridic, vechime în
specialitatea studiilor

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale
Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând:
Martin Gheorghe - Albeștii de Argeș - Dobrotu după cum urmează:
Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Autoturism Dacia Logan,
5.460 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma
să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură
ﬁscală republicat, până în ziua de 04/05/2017. Licitația va avea
loc în data de 05/05/2017, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248722159.
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minimum 6 ani şi 6 luni; 2.
Serviciul relaţii internaţionale, comunicare şi relaţii cu
publicul: -Expert, gradul
profesional IA, la Biroul
relaţii cu publicul -1 post
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic /
economic /tehnic/ universitar
etc, vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani şi 6
luni; 3.Direcţia dezvoltare
instituţională, resurse umane
şi IT: -Inginer sistem, gradul
profesional IA, la Biroul IT
-1 post -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic,
vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani şi 6
luni. Concursul se organizează în data de 15.05.2017,
ora 10.00 -proba scrisă şi în
data de 19.05.2017, ora 10.00
-interviul, la sediul ANRSC.
Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la
sediul ANRSC, până la data
de 05.05.2017, după următorul program: de luni până
joi, între orele 08.00-16.30, şi
vineri, între orele 08.00-14.00.
Condiţiile de participare,
bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul
de înscriere se afişează la
sediul instituţiei şi pe pagina
de internet: www.anrsc.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul ANRSC şi la
numărul de telefon:
021.317.97.51, int. 167.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Vrancea, cu
sediul în localitatea Focşani,
b-dul Unirii, nr.12, judeţul
Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea

funcţiilor contractuale
vacante de: -paznic: 2 posturi,
-îngrijitor: 1 post, -administrator treapta a II-a: 1 post,
-consilier gradul IA: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data
de 15.05.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
17.05.2017, ora 10.00; -proba
practică (pentru postul de
îngrijitor) în data de
15.05.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-pentru postul de îngrijitor:
studii generale; nu este necesară vechimea; -pentru
posturile de paznic: studii
generale, calificare agent de
pază sau de securitate şi
atestat; nu este necesară
vechimea; -pentru postul de
administrator treapta a II-a:
studii medii finalizate cu
diplomă de bacalaureat, 9 ani
vechime în muncă; -pentru
postul de consilier gradul IA:
studii de licenţă absolvite cu
diplomă sau studii superioare
de lungă durată finalizate cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; 9 ani vechime în
specialitate studii superioare.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul instituţiei din Focşani, b-dul
Unirii, nr.12. Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi
Tineret Vrancea, telefon:
0237.212.536.
l Şcoala Gimnazială „Al.
Macedonski”, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Castanilor, nr.4, judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -îngrijitor, 1

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale
Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând:
Ciuca Ionel - Curtea de Argeș după cum urmează: Denumire,
Valoare [RON, fără TVA]: Autoturism Dacia Logan, 3.528 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma
să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de procedură
ﬁscală republicat, până în ziua de 05/05/2017. Licitația va avea
loc în data de 08/05/2017, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248722159.

post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 15.05.2017,
ora 10.00; -proba interviu în
data de 17.05.2017, ora 10.00;
-proba practică în data de
19.05.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii (obligatoriu): zece
clase sau școală profesională/
școală postliceală sanitară;
-vechime (obligatoriu): 10
ani; -disponibilitate de
program flexibil; -abilități de
muncă în echipă; -cunoștințe
în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI; -folosirea corespunzătoare a
ustensilelor de lucru, precum
și a produselor de curățenie.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul
unității școlare: str.Castanilor,
nr.4, Craiova. Relaţii suplimentare la sediul: secretariatul unității școlare, persoană
de contact: Udreanu Georgeta, telefon: 0351.412.050,
fax: 0351.412.050, e-mail: al_
macedonski@yahoo.com
l Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi, cu sediul în
str.Brăilei, nr.177, localitatea
Galaţi, judetul Galaţi, organizează concurs, în conformitate cu prevederile HGR
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în
vederea ocupării, pe durată
nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale
vacante: 10 posturi noi scoase
la concurs: -9 îngrijitoare cu
studii generale; -1 îngrijitoare
bloc alimentar cu studii generale. Condiţiile specifice pe
care trebuie să le îndepli-

nească persoana care participă la concursul pentru
ocuparea unui post vacant se
stabilesc pe baza fişei postului
la propunerea structurilor în
al căror stat de funcţii se află
funcţia vacantă şi sunt următoarele: -Îngrijitoare: -şcoală
generală, fără vechime;
-Îngrijitoare bloc alimentar:
-diplomă de absolvire a şcolii
generale, fără vechime. Dosarele de înscriere la concurs se
depun până la data de
05.05.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi. Calendarul
de desfăşurare a concursului
este următorul: -data desfăşurării probei practice
-22.05.2017, începând cu ora
9.00; -data desfăşurării
probei de interviu
-26.05.2017, începând cu ora
9.00. Toate probele concursului se vor desfăşura la
sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi, din str.
Brăilei, nr.177, Galaţi, în
datele stabilite, începând cu
ora 9.00. Condiţiile generale
şi specifice de participare la
concurs, informaţii privind
documentele necesare pentru
completarea dosarului de
concurs, calendarul detaliat
de desfăşurare a concursului,
formularul de înscriere, bibliografia de concurs, precum şi
relaţii suplimentare se pot
obţine de la avizierul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Galaţi, de pe pagina de
internet: www.spitalulurgentagalati.ro, secţiunea
„Concursuri”, şi de la Serviciul Managementul Resurselor Umane al instituţiei,
telefon: 0236.301.109, în
intervalul orar 10.00-14.00.
l Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf.Apostol

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând
SC Murmurul Valsanului SRL - Stroiești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autovehicul Suzuki, 10.683 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 05.05.2017. Licitația va avea loc
în data de 08.05.2017, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Andrei” Galaţi, cu sediul în
str.Brăilei, nr.177, localitatea
Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs, în conformitate cu prevederile HGR nr.
286 /2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în
vederea ocupării, pe durată
nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale
vacante: I.1 post rescos la
concurs (se pot înscrie candidaţi cu grad/ treapta profesională de până la gradul/
treapta profesională existentă în statul de funcţii,
inclusiv şi precizată mai jos,
indiferent de nivelul studiilor
absolvite PL, SSD, S): -1 asistent medical principal igienă,
cu studii postliceale; II. 16
posturi noi scoase la concurs
(se pot înscrie numai candidaţi cu gradul/treapta profesională existentă în statul de
funcţii şi precizată mai jos):
-1 asistent medical medico-social, cu studii postliceale; -1 asistent
medico-social debutant/asistent medico-social /asistent
medico-social principal, cu
studii superioare de lungă
durată /superioare de scurtă
durată/ postliceale; -7 moaşe
debutante /moaşe /moaşe
principale, cu studii superioare de lungă durată; -2 asistenţi medicali principali
laborator, cu studii postliceale; -1 asistent medical
principal radiologie, cu studii
postliceale; -1 asistent
medical balneofizioterapie
debutant/asistent medical
balneofizioterapie/asistent
medical balneofizioterapie
principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată /
postliceale, pentru activitate
la aparate de fizioterapie; -1
registrator medical, cu studii
medii; -1 inginer specialist
IA, cu studii superioare de
lungă durată în specialitatea

construcţii; -1 inginer gradul
I, cu studii superioare tehnice
de lungă durată. Condiţiile
specifice pe care trebuie să le
îndeplinească persoana care
participă la concursul pentru
ocuparea unui post vacant se
stabilesc pe baza fişei postului
la propunerea structurilor în
al căror stat de funcţii se află
funcţia vacantă şi sunt următoarele: asistent medical,
moaşă principal, cu studii
superioare de lungă durată
(S): -diplomă de licenţă în
specialitate; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -minim 5 ani vechime
ca asistent medical, moaşă;
asistent medical, moaşă, cu
studii superioare de lungă
durată (S): -diplomă de
licenţă în specialitate; -minim
6 luni vechime ca asistent
medical, moaşă; asistent
medical, moaşă debutant, cu
studii superioare de lungă
durată (S): -diplomă de
licenţă în specialitate, fără
vechime; asistent medical
principal cu studii superioare
de scurtă durată (SSD):
-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani
în specialitate; -examen
pentru obţinerea gradului de
principal; -minim 5 ani
vechime ca asistent medical;
asistent medical cu studii
superioare de scurtă durată
(SSD): -diplomă de absolvire
a învăţământului superior de
3 ani în specialitate; -minim 6
luni vechime ca asistent
medical; asistent medical
debutant cu studii superioare
de scurtă durată (SSD):
-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani
în specialitate, fără vechime;
asistent medical principal cu
studii postliceale (PL):
-diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând
Bacria Darius - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, 7.301 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 08.05.2017. Licitația va avea loc
în data de 09.05.2017, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.

<LLNK 11997 797 20 301
0 33>Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -5 ani vechime ca asistent medical; asistent medical
cu studii postliceale (PL):
-diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
<LLNK 11997 797 20 301
0 33>Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997; -6 luni vechime
în specialitate; asistent
medical debutant cu studii
postliceale (PL): -diplomă de
şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin
echivalare conform <LLNK
11997
797 20 301
0
33>Hotărârii Guvernului nr.
797/1997, fără vechime;
registrator medical: -diplomă
de studii medii în specialitate
sau diplomă de studii medii
(cu diplomă de bacalaureat);
-6 luni vechime în activitate;
-aptitudini IT peste medie;
inginer specialist IA cu studii
superioare de lungă durată la
Biroul Tehnic: -diplomă de
licenţă în domeniul
construcţii; -minim 6 ani şi 6
luni vechime în specialitate;
inginer gradul I cu studii
superioare de lungă durată la
Compartiment Prevenire şi
protecţie: -diplomă de licenţă
în domeniul tehnic; -minim 3
ani şi 6 luni vechime în specialitate; -curs Cadru tehnic
PSI; -curs Inspector protecţie
civilă; -curs Inspector SSM,
dacă există. Dosarele de
înscriere la concurs se depun
până la data de 05.05.2017,
ora 14.00, la sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi.
Calendarul de desfăşurare a
concursului este următorul:
-data desfăşurării probei
scrise -18.05.2017, ora 9.00;
-data desfăşurării probei de

interviu -24.05.2017, începând cu ora 9.00. Toate
probele concursului se vor
desfăşura la sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi,
din str.Brăilei, nr. 177, Galaţi
-Sala de lectură/Amfiteatru/
Sală subsol, în datele stabilite,
începând cu ora 9.00. Condiţiile generale şi specifice de
participare la concurs, informaţii privind documentele
necesare pentru completarea
dosarului de concurs, calendarul detaliat de desfăşurare
a concursului, formularul de
înscriere, bibliografia de
concurs, precum şi relaţii
suplimentare se pot obţine de
la avizierul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, de
pe pagina de internet: www.
spitalulurgentagalati.ro,
secțiunea „Concursuri”, şi de
la Serviciul Managementul
Resurselor Umane al instituţiei, telefon: 0236.301.109, în
intervalul orar 10.00-14.00.
l Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi, cu sediul în
str.Brăilei, nr.177, localitatea
Galaţi, judeţul Galaţi, organizează concurs, în conformitate cu prevederile HGR
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în
vederea ocupării, pe durată
nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale
vacante: I.5 posturi rescoase
la concurs (se pot înscrie
candidaţi cu grad/treapta
profesională de până la
gradul/treapta profesională
existentă în statul de funcţii,
inclusiv şi precizată mai jos,
indiferent de nivelul studiilor
absolvite PL, SSD, S): -5 asistenţi medicali principali
generalişti cu studii postliceale; II.49 posturi noi scoase
la concurs (se pot înscrie

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând
Borovina Ion - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]: Autoturism Opel Astra Caravan, 10.495
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 08.05.2017. Licitația va avea loc
în data de 09.05.2017, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.

numai candidaţi cu gradul/
treapta profesională existentă în statul de funcţii şi
precizată mai jos): -1 asistent
şef Secţie clinică Chirurgie
generală II -asistent medical
principal generalist cu studii
superioare de lungă durată;
-1 asistent medical generalist
cu studii superioare de lungă
durată; -3 asistenţi medicali
principali generalişti cu studii
postliceale; -2 asistenţi medicali generalişti cu studii postliceale; -41 asistenţi medicali
generalişti debutant/asistenţi
medicali generalişti/asistenţi
medicali generalişti principali, cu studii superioare de
lungă durată/superioare de
scurta durată/postliceale; -1
asistent medical generalist
debutant/asistent medical
generalist/asistent medical
generalist principal, cu studii
superioare de lungă durată/
superioare de scurtă durată/
postliceale, cu experienţă în
endoscopie. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care
participă la concursul pentru
ocuparea unui post vacant se
stabilesc pe baza fişei postului
la propunerea structurilor în
al căror stat de funcţii se află
funcţia vacantă şi sunt următoarele: asistent şef -asistent
medical principal generalist
cu studii superioare de lungă
durată (S): -diplomă de
licenţă în specialitate;
-examen pentru obţinerea
gradului de principal; -cel
puţin 5 ani vechime ca asistent medical generalist; asistent medical principal cu
studii superioare de lungă
durată (S): -diplomă de
licenţă în specialitate;
-examen pentru obţinerea
gradului de principal; -minim
5 ani vechime ca asistent
medical, moaşă; asistent
medical cu studii superioare
de lungă durată (S): -diplomă
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de licenţă în specialitate;
-minim 6 luni vechime ca
asistent medical, moaşă; asistent medical debutant cu
studii superioare de lungă
durată (S): -diplomă de
licenţă în specialitate, fără
vechime; asistent medical
principal cu studii superioare
de scurtă durată (SSD):
-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani
în specialitate; -examen
pentru obţinerea gradului de
principal; -minim 5 ani
vechime ca asistent medical;
asistent medical cu studii
superioare de scurtă durată
(SSD): -diplomă de absolvire
a învăţământului superior de
3 ani în specialitate; -minim 6
luni vechime ca asistent
medical; asistent medical
debutant cu studii superioare
de scurtă durată (SSD):
-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani
în specialitate, fără vechime;
asistent medical principal cu
studii postliceale (PL):
-diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
<LLNK 11997 797 20 301
0 33>Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -5 ani vechime ca asistent medical; asistent medical
cu studii postliceale (PL):
-diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
<LLNK 11997 797 20 301
0 33>Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -6 luni vechime
în specialitate; asistent
medical debutant cu studii
postliceale (PL): -diplomă de
şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin
echivalare conform <LLNK
11997
797 20 301
0

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și ale
Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând:
Rad Stela Cristina - Albeștii de Argeș - Dobrotu după cum
urmează: Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Autoturism Dacia
Solenza, 2.715 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel
încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
162 din Codul de procedură ﬁscală republicat, până în ziua de
03/05/2017. Licitația va avea loc în data de 04/05/2017, ora
11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248722159.
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33>Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, fără vechime.
Dosarele de înscriere la
concurs se depun până la
data de 05.05.2017, ora 14.00,
la sediul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi.
Calendarul de desfăşurare a
concursului este următorul:
-data desfăşurării probei
scrise -17.05.2017, ora 9.00;
-data desfăşurării probei de
interviu -23.05.2017, începând cu ora 9.00. Toate
probele concursului se vor
desfăşura la sediul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf.Apostol Andrei” Galaţi,
din str.Brăilei, nr.177, Galaţi
-Sala de lectură/Amfiteatru/
Sala subsol, în datele stabilite,
începând cu ora 9.00. Condiţiile generale şi specifice de
participare la concurs, informații privind documentele
necesare pentru completarea
dosarului de concurs, calendarul detaliat de desfăşurare
a concursului, formularul de
înscriere, bibliografia de
concurs, precum şi relaţii
suplimentare se pot obţine de
la avizierul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, de
pe pagina de internet: www.
spitalulurgentaGalaţi.ro,
secţiunea „Concursuri”, şi de
la Serviciul Managementul
Resurselor Umane al instituţiei, telefon: 0236.301.109, în
intervalul orar 10.00-14.00.
l Spitalul Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila” Bucureşti
organizează următoarele
concursuri pentru ocuparea
unor posturi vacante de
personal civil contractual,
conform H.G. nr. 286/2011,
astfel: -2 posturi de kinetoterapeut, conform H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii superioare;
diplomă de licenţă în specialitate; vechime: minim 6 luni
în specialitate (să nu deţină
gradul de kinetoterapeut
principal); nivel de acces la
informaţii clasificate, precum
şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”;
condiţii de vechime: -.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă
–15.05.2017 ora 09.00, proba
practică –22.05.2017, ora
09.00, interviu –29.05.2017
ora 09.00 la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depu-

nere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440. -4 posturi
de asistent medical şef,
conform H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice: nivel de
studii –superioare; diplomă
de licenţă în specialitatea
asistenţă medicală generală;
examen de grad principal;
certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. –specialitatea medicină generală,
avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual
(pentru persoanele care exercită profesia de asistent
medical generalist) sau de
adeverinţa pentru participare
la concurs, eliberată de
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul
persoanelor care nu exercită
profesia de asistent medical
generalist); nivel de acces la
informaţii clasificate, precum
şi acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”;
condiţii de vechime: minim 5
ani ca asistent medical.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă
–15.05.2017 ora 09.00,
interviu –22.05.2017, ora
09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440. -33 posturi
de infirmieră, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii– minim
generale; act doveditor de
absolvire a studiilor; curs
infirmiere organizat de
O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs
de infirmiere organizat de
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii
–Direcţia generală resurse
umane şi certificare; nivel de
acces la informaţii clasificate,
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precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime:
minim 6 luni în activitate.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă
–15.05.2017 ora 12.00,
interviu –22.05.2017, ora
09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440. -9 posturi
de îngrijitoare, conform H.G.
nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii –minim
generale; act doveditor de
absolvire a studiilor; nivel de
acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat
„admis”. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă
–15.05.2017 ora 09.00,
interviu –22.05.2017, ora
09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440. -2 posturi
de statistician medical debutant, conform H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii –medii de
specialitate sau studii medii;
diplomă de bacalaureat; act
doveditor al studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate;
vechime: -. Concursul se va
desfăşura astfel: proba
scrisă–15.05.2017 ora 13.00,

interviu –22.05.2017, ora
09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440. -16 posturi
de registrator medical debutant, conform H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii –medii de
specialitate sau studii medii;
diplomă de bacalaureat; act
doveditor al studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate;
vechime: -. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă
–15.05.2017 ora 15.00,
interviu –22.05.2017, ora
09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 24.04.2017
–08.05.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la Biroul Personal Civil
Contractual din S.U.U.M.C.
“Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61
interior 142, 440.

CITAȚII
l N u m i t a Tu d u r e a n u
Anamaria Daniela cheamă in
judecată pe numitul Gutman
Adrian în data de 4.05.2017
la Jud. Miercurea Ciuc, dos
nr. 407/258/2017, având ca
obiect stabilire domiciliu
minor.
l Tudor Ion este citat la
Tribunalul Teleorman, în
dosarul nr. 3934/292/2012,
obiect partaj succesoral,
pentru termenul din 4 mai
2017.

DIVERSE
l Erată la anunţul publicat
de Florinda Golu în ediţia
din data de 13.04.2017 a
ziarului „Jurnalul Naţional”,
rubrica: Anunţuri, astfel se
modifică din: „Având în
vedere dispozițiile art.1 din

Hotărârea nr. 1/10.04.2017”
în „Având în vedere dispozițiile art.1 din Hotărârea
nr.1/12.04.2017”. Restul
condiţiilor rămân neschimbate.
l Societatea Comercială
Agromixt Prod Top SRL, cu
sediul în comuna Timișești,
județul Neamț, anunță
lansarea unei proceduri
pentru un grant de cercetare
științifică prin care se urmărește optimizarea metodelor
de diagnostic parazitologic și
tratament a tulburărilor
gastro-intestinale la rumegătoare și reducerea pierderilor
economice. Competiția este
adresată specialiștilor din
domeniul Parazitologiei Veterinare. Pentru detalii despre
competiție și consultarea
documentelor aferente procedurii vă rugăm să sunați la
n r. 0 3 7 1 . 1 0 2 . 8 6 2 /
0744.524.935. Termen de
înscriere: 20.zile de la data
publicării anunțului.
l OMV Petrom SA. cu
sediul in Bucuresti, Str.
Coralilor, Nr. 22, Sector 1,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de
m e d i u
p e n t r u
proiectul “resăparea si
punerea in productie a
sondei 4338 Mamu
ST” propus a fi realizat in
extravilanul localitatii
Balsoara, comuna Madulari,
judetul Valcea. Informaţiile
privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Valcea, strada
Remus Bellu nr. 6 şi la sediul
OMV Petrom SA în zilele de
luni - vineri, între orele 9.00
– 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea,
strada Remus Bellu nr.6.
l OMV Petrom SA. cu
sediul in Bucuresti, Str.
Coralilor, Nr. 22, Sector
1, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de
m e d i u
p e n t r u
proiectul “lucrari de amenajare drum acces, careu foraj,
forajul si punerea in
productie a sondei 4317
Mamu” propus a fi realizat
in extravilanul localitatii
Borosesti, comuna Sutesti,
judetul Valcea. Informaţiile
privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Valcea, strada
Remus Bellu nr. 6 şi la
sediul OMV Petrom SA în

zilele de luni - vineri, între
orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Valcea, strada Remus Bellu
nr. 6.
l SC Oberhauser Invest
SRL avand sediul in Str.
Dealul Florilor nr. 14B, localitatea baia Mare, titular al
planului/programului elaborare PUZ: construire hale
depozitare P+2, imprejmuire teren, cladire birouri
P+2, platform betonata,
magazii depozitare, bazin
rezerva apa, cabina poarta,
totem steaguri, bransamente
la utilitati si amenajare
acces din DN1C localitatea
Baia Mare, Bd. Independentei f.n, anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru
planul/programul mentionat
si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a
planului/programului poate
fi consultata la sediul APM
Maramures, Strada Iza nr.
1A, localitatea baia Mare,
judetul Maramures, de luni
pana joi intre orele 09:0016:00, vineri intre orele
09:00-13:00. Observatii /
comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul
APM Maramures, in termen
de 18 zile de la data publicarii anuntului.

LICITAȚII
l Comuna Cordăreni,
judeţul Botoşani, cod fiscal
3613981, tel/fax. 0231624120,
anunţă scoaterea la licitaţie
în vederea concesionării, a
suprafaţei de 13,80 ha teren
arabil situat în comuna
Havîrna, judeţul Botoşani, în
parcelele cadastrale nr. 37/72,
47/4 şi 47/5, aparţinând
domeniului privat al
Comunei Cordăreni. Data
licitaţiei: 12.05.2017, ora
11.00. Documentaţia de atribuire- 50 lei, de la Primăria
Cordăreni, d-na Munteanu
Maria. Ofertele se depun,
conform documentaţiei de
atribuire, la Primăria Cordăreni, până pe 11.05.2017, ora
12.00. Solicitare clarificări04.05.2017. Soluţionarea litigiilor- Tribunalul Botoşani.
l SNGN Romgaz SA
-Sucursala Ploieşti vinde
autoturism Volkswagen
Passat cu preţ de pornire:
9.000Lei, ce poate fi vizionat
în incinta Sucursalei Ploieşti.
Licitaţia publică cu strigare
va avea loc la sediul vânzătorului, Ploieşti, str.Ghe.Gr.
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Cantacuzino, nr.184, în data
de 15.05.2017, ora 13.00,
termenul-limită de depunere
a cererii şi a documentelor de
participare fiind 15.05.2017,
ora 12.00. Taxa de participare
este de 20Lei, garanţia de
participare este de 900Lei.
Condiţiile de participare şi
modul de desfăşurare a licitaţiei sunt stabilite în caietul de
sarcini, care poate fi ridicat de
la sediul Sucursalei Ploieşti,
până în data de 12.05.2017,
ora 15.00. Persoană de
contact: Moise Mădălina,
tel.0749.333.720.
l SNGN Romgaz SA -Sucursala Ploieşti vinde conductă
îngropată Cruce -SRM
Bordei, cu preţ de pornire:
205.000Lei. Licitaţia publică
cu strigare va avea loc la
sediul vânzătorului, Ploieşti,
str. Ghe. Gr. Cantacuzino,
nr.184, în data de 16.05.2017,
ora 13.00, termenul-limită de
depunere a cererii şi a documentelor de participare fiind
16.05.2017, ora 12.00. Taxa de
participare este de 20Lei,
garanţia de participare este
de 20.500Lei. Condiţiile de
participare şi modul de desfăşurare a licitaţiei sunt stabilite
în caietul de sarcini, care
poate fi ridicat de la sediul
Sucursalei Ploieşti, până în
data de 15.05.2017, ora 15.00.
Persoană de contact: Moise
Mădălina, tel.0749.333.720.
l S.C. GN Giani Pan S.R.L.
- în faliment anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunurilor mobile/imobile, reprezentand Autoutilitara Dacia
Pick-Up, nr. de identificare:
UU1D1611923302047,
numar inmatriculare
CS–27-TXT, respectiv
"Chiosc metallic comercializare produse, structura metalica, pereti tabla neagra
vopsita, geam sticla clara,
acoperis izopan”, neevidentiat in Cartea Funciara, aflate
in proprietatea debitoarei
S.C. G.N. Giani Pan S.R.L. Resita – in faliment. Pretul de
pornire al licitatiei este de
675 Lei + T.V.A - "Autoutilitara Dacia Pick-Up" ,
respectiv 3.833 lei + T.V.A "Chiosc metallic comercializare produse, structura
metalica, pereti tabla neagra
vopsita, geam sticla clara,
acoperis izopan”. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de
350 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de
28.04.2017, orele 11.00, la

sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin.
l Debitorul SC De Frînghii
Construcții Transporturi
Daniel SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară cotă parte de
50% din imobil constituit din
teren în suprafață de 190mp
și construcție edificată pe
acesta (P+M) cu suprafața
construită de 1/2 din 82,7mp
situată în Comuna Maneciu,
Sat Maneciu Ungureni (Valea
Popii), Tarlaua 65, parcela F
1125, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este
de 6.000Euro exclusiv TVA.
2.Teren extravilan în suprafață de 49.900mp situat în
Com. Plopu, Tarlaua 45,
Parcela 2252, Județ Prahova.
Prețul de pornire al licitației
este de 44.900Euro exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan în
suprafață de 51.507mp situat
în Com. Plopu, Tarlaua 47,
Parcela 2355 și Ptf 2354/1,
Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este
de 36.000Euro exclusiv TVA.
4.Stoc de marfă af lat în
proprietatea societății debitoare, în valoarea de
157.166,80Lei exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele af late în
proprietatea SC De Frînghii
Construcții Transporturi
Daniel SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor reprezintă 50% din valoarea de
piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 7 6 U G BI0000802003293RON
deschis la Garanti Bank SA
-Ag. Ploiești Mihai Viteazul
până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată
a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație
pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă prima
ședință de licitație a fost
fixată în data de 28.04.2017,
ora 15.00, iar dacă bunurile
nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de
05.05.2017, 12.05.2017,
19.05.2017, 26.05.2017, ora
15.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Ploiești, Str. Elena

D o a m n a n r. 4 4 A , J u d .
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028,
dl. Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
de marfa pe numele Sandu
Constantin Andrei. Il declar
nul.
l Pierdut atestat agabaritic si
profesional pe numele Trandafir Valerică. Declar nul.
l Adeverinta achitare integrala
nr.1393/16.061997, pe numele
Sechel Vasile si Mariana. O
declar nula.

l Pierdut Proces verbal din
23.07.1976, pe numele Iorgulescu Ariana Venera. declar
nul.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala apartam, Zanfir
Silvia. Declar nula.
l Pierdut Autorizatie de
functionare si Aviz Orar de
functionare, eliberate de
Primaria Arad, pentru SC
Hydraulic Solutions SRL, Le
declar nule
l Pierdut contract vânzare
-cumpărare nr. 9793/4/1991
emis de R.A.I.A.L. sucursala
Berceni pe numele Ionescu
Adina şi Ionescu Costel. Îl
declar nul.
l Pierdut licență de pescuit
în ape continentale, seria TL
0629, nr. ROU000003187,
eliberată la data de 11.03.2009
de Agenția Națională pentru
Pescuit și Acvacultură, pe
numele Pocora Ion. Se
declară nulă.
l Pierdut Carti Interventie si
Comunicare nr ordine
065289, Casa de Marcat
D AT E C S M P 5 5 B ,
seria15098928 punct de lucru
Arad, P-ta Heim Domokos,
nr.3 ap.3 si nr. ordine 064133,
Casa de Marcat DATECS DP
50, seria 13021118 punct de
lucru Satu Nou, nr. 303, jud.
Arad, apartind SC LIVEBET
1x2 SRL. Le declar nule.
SC Altius SRL, Bucuresti,
Sector 2, str.Iancu Capitanu,
nr.38, CUI.RO12086723,
J40/7661/1999, declaram
chitantierul cu Seria ALTB
de la numarul 73632 la 73650
pierdut si anuntam nulitatea
lui.
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