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OFERTE SERVICIU
l Maricon Instalaţii angajăm
şofer autoutilitară 3,5 tone.
Informaţii la telefoanele:
0726.274.266 sau 021.351.51.86.
l Te a t r u l d e A n i m a ţ i e
Ţăndărică, cu sediul în Bucureşti, str.Eremia Grigorescu,
nr.24, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-Serviciul Administrativ, Pază
Apărare împotriva Incendiilor,
şef Serviciu (S) II- 1 post;
-Compartimentul Resurse
Umane, Salarizare, Sănătatea şi
Securitatea în Muncă: inspector
de specialitate (S) I- 1 post;
-Biroul Organizare Spectacole:
referent artistic tr.I- 1 post;
casier (M; G)- 1 post; conform
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. 1.Pentru şef
Serviciu (S) II, concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 20 aprilie 2017, ora
10.00; -proba interviu în data de
26 aprilie 2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă;
-experienţă privind activitatea
administrativă în instituţiile
publice; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point -nivel
avansat; -vechime în muncă de
minimum 5 ani. 2.Pentru
inspector de specialitate (S) I,
concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 20
aprilie 2017, ora 12.00; -proba
interviu în data de 26 aprilie
2017, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul juridic;
-certificat Inspector Resurse
Umane; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point -nivel
avansat; -nu sunt condiţii de
vechime. 3.Pentru referent
artistic tr.I, concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 20 aprilie 2017, ora
13.00; -proba interviu în data de
26 aprilie 2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -certificat calificare Organizator spectacole; -cunoştinţe
de operare/programare pe
calculator, respectiv Microsoft
Office: Word, Excel, Power
Point -nivel mediu; -nu sunt
condiţii de vechime. 4.Pentru
casier M; G, concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă

în data de 20 aprilie 2017, ora
14.00; -proba interviu în data de
26 aprilie 2017, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point -nivel
mediu; -vechime în muncă de
minimum 5 ani. 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
Te a t r u l u i d e A n i m a ţ i e
Ţăndărică, din Str.Eremia
Grigorescu, nr.24, sector 1,
Compartimentul Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul din str.Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, Compartimentul Resurse Umane/
Director adjunct, persoană de
contact: Iordache Florentina,
telefon: 021.316.30.02.
l Primăria Comunei Feleacu,
cu sediul în localitatea Feleacu,
nr.131, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant de
execuție: 1 post inspector debutant -Compartiment Fond
funciar. Probe stabilite: a)
selecția dosarelor; b)proba
scrisă; d)interviul. A.Condiții de
desfăşurare a concursului:
Termenul de depunere a dosarelor este 11.04.2017, ora 12.00;
Data şi ora organizării probei
scrise: 20.04.2017, ora 10.00;
Data şi ora interviului:
24.04.2017, ora 10.00. Locul
organizării probei scrise şi a
interviului: sediul Primăriei
Comunei Feleacu, sat Feleacu,
nr.131, județul Cluj. B.Condiții
de participare la concurs:
Condiții generale: conform
art.3 din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare. Condiții specifice: 1)
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
cadastru; 2)fără condiții de
vechime. C.Bibliografia de
concurs -afişată la avizierul
Primăriei Comunei Feleacu,
județul Cluj, şi pe: www.comunafeleacu.ro. Relații suplimentare se pot obține la nr.
tel.0264.237.097.
l Comuna Dărmăneşti, cu
sediul în localitatea Măriţei,
nr.575, judeţul Suceava, în baza
HG 286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea
postului vacant pe perioadă
nedeterminată pentru funcţia
contractuală de execuţie: denumirea postului: muncitor.
Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor:
medii; -vechime: nu este cazul.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 26.04.2017, ora
10.00, la sediul instituţiei;
-interviul: data de 28.04.2017,

ora 10.00, la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei în termen de
10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial. Date contact
tel.0230.551.532, e-mail:
primaria_comdarmanesti@
yahoo.com.
l Casa Judeţeană de Pensii
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, b-dul Carol I,
nr.3, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul comp.
Plăţi Prestaţii al Direcţiei Stabiliri şi Plăţi Prestaţii. Probele
stabilite pentru concurs: proba
scrisă va fi în data de
28.04.2017, ora 12.00, iar data şi
ora interviului se afişează o
dată cu rezultatele la proba
scrisă. Dosarele de înscriere se
vor depune în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, Partea III,
la comp.Resurse Umane.
Condiţiile de participare la
concurs sunt: -condiţiile prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999 (r2), cu modificările
şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -minim
9 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -cunoştinţe de
operare pe calculator -nivel
mediu sau perfecţionări/specializări atestate prin deţinerea
unui certificat ECDL. Bibliografia şi alte informaţii se pot
obţine la sediul instituţiei sau la
telefon: 0252.341.377.
l Primăria Comunei Negraşi,
cu sediul în localitatea comuna
Negraşi, judeţul Argeş, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
referent, clasa III, gradul superior. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
27.04.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 02.05.2017,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii absolvite
cu diplomă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum
5 ani; -condiţiile prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Negraşi.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Negraşi,
persoană de contact: Simescu
Georgeta, telefon: 0744.499.223.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Bals”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de: statistician medical,

Compartiment Birou Evaluare
şi Statistică Medicală, durată
determinată. Număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -testarea psihologică în
data de 12.04.2017, ora 10.00, la
sediul institutului; -proba scrisă
în data 14.04.2017, ora 10.00;
-proba practică în data de
20.04.2017, ora 10.00; -termenul
de depunere a dosarelor:
04.04.2017. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de studii de
specialitate sau diplomă de
studii medii; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru
ocuparea postului de statistician medical. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Naţional de Boli
Infecţioase “Prof.Dr.Matei
Balş”, persoană de contact:ref.
Neagu Angelica Alina, telefon:
021.20.10.980, interior: 3055,
e-mail: neagu.angelica80@
yahoo.com.
l Primaria comunei Gura Vitioarei, cu sediul in comuna Gura
Vitioarei, str. Principala, nr.214,
judetul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea: functiei contractuale temporar
vacante de inspector de specialitate, pe perioada determinata
- 5 luni, compartiment administratie locala:-proba scrisa – in
data de 12.04.2017, ora
10:00;-interviul – in data de
14.04.2017, ora 10:00;-termen
depunere dosare – 5 zile lucratoare de la aparitia in M. Of.,
partea a IIIa.Condiţiile generale de participare:cele prevazute la art. 3 din HG 286/2011,
cu modificarile si completarile
ulterioare.Condiţii specifice de
participare: studii superioare
economice;vechime in munca:
minim 6 luni;Relaţii suplimentare la sediul Primariei comunei
Gura Vitioarei, între orele 8:00
– 16:30, la nr. tel 0244285067,
int.105.
l Penitenciarul Miercurea Ciuc
scoate la concurs 2 posturi
vacante de agent operativ
(bărbaţi). În termenul de
înscriere, de 15 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului,
adică până la data de 18 aprilie
2017. Până la data de 19 aprilie
2017, ora 15.00, candidaţii
depun dosarele de candidat
complete la structura de resurse
umane din unitate. Taxa de
participare la concurs este de
85.00Lei. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
unității, str.Zöld Péter, nr.2, pe
site-ul unităţii: http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-miercurea-ciuc/concursuri-din-sursa-externa.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul
în Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud.Dolj, organi-

zează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Dolj-Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare
pe perioadă determinată de 36
de luni, după cum urmează:1
post consilier cadastru gr.I, în
temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă în data de
20.04.2017, ora 10,00, proba
interviu în data de 25.04.2017,
ora 10,00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi
cadastru, vechime în specialitate de minim 3 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de: 12.04.2017 inclusiv,
ora 16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam. 104. Relaţii suplimentare
la
sediul
OCPI,
tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018,
e-mail: dj@ancpi.ro. Persoană
de contact Cocoşilă Andreea.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul
în Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud.Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă nedeterminată, corespunzător funcţiei contractuale
de execuţie din cadrul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj-Serviciul
Cadastru-Biroul Avize şi
Recepţii, după cum urmează: 1
post consilier cadastru gr.IA în
temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă în data de
20.04.2017 ora 10.00, proba
interviu în data de 25.04.2017
ora 10,00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi
cadastru, vechime în specialitate de minim 6 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până
la data de: 12.04.2017 inclusiv,
ora 16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare
la
sediul
OCPI
tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax. 0251.418.018,
e-mail: dj@ancpi.ro.Persoană
de contact: Cocoşilă Andreea.
l l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” cu sediul în
Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea func-
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ţiei de: asistent medical laborator cu studii postliceale, 1
post-Laboratorul de analize
medicale, vacant (contractual)
conform HG nr. 286 / 2011, HG
nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiul ui Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura
astfel:-Proba scrisă în data de
20.04.2017, ora 09.00;-Proba
interviu, în data de 25.04.2017,
ora 09.00.Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii:Condiţii Generale:cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;-cunoaşte limba
română, scris şi vorbit;-vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;-capacitate deplină
de exerciţiu;- stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate;- îndeplineşte condiţiile
de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor
scoase la concurs;- (candidatul/
candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.Condiţii specifice:diplomă de absolvire a liceului
sanitar sau diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă;Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de:
11.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: asistent
medical generalist cu studii
superioare, 1 post vacant
(contractual) şi asistent medical
generalist cu studii postliceale,
1 post vacant (contractual)
Secţia Neonatologie, conform
HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 /
2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014.Concursul se
va desfăşura astfel:-Proba
scrisă în data de 19.04.2017, ora
12.30;-Proba practică, în data
de 24.04.2017, ora 12.30;-Proba
interviu, în data de 27.04.2017 ,
ora 12.30.Pentru participarea la
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concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii.Condiţii generale:cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;- cunoaşte limba
română, scris şi vorbit;- vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs;- (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:-diplomă de absolvire
a liceului sanitar sau diplomă
de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă; (postul de:
asistent medical generalist cu
studii postliceale);-diplomă de
licenţă în specialitate ; (postul
de : asistent medical generalist
cu studii superioare).Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
11.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Calendar
desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-11.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 13.04.2017 / Selecţie dosare
➤ 13.04.2017 Afişare rezultate /
avizier
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 14.04.2017-17.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 19.04.2017, ora 12.30 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 19.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 19.04.2017-20.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 20.04.2017-21.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 24.04.2017, ora 12.30 / Proba
practică / Amfiteatrul spitalului
➤ 24.04.2017 / Afişare rezultate
avizier
➤ 24.04.2017-25.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 25.04.2017-26.04.2017 /

Rezolvare contestaţii
➤ 27.04.2017, ora 12.30 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 27.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 27.04.2017-28.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 28.04.2017-02.05.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 02/05/17 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs:(1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare;b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat competenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale,
decizii); e) cazierul judiciar sau
o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae; (2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul
documentului prevăzut la alin.
(1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe
a concursului.(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi
prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: asistent
medical generalist cu studii
postliceale, 1 post temporar
vacant (contractuale), -secţia
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OG I conform HG nr. 286 /
2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General
al Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014.Concursul se va
desfăşura astfel:-Proba scrisă în
data de 12.04.2017, ora 09.00;Proba interviu, în data de
17.04.2017, ora 09.00.Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:Condiţii
generale:- cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;- cunoaşte
limba română, scris şi vorbit;vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs;- (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:-diplomă de absolvire
a liceului sanitar sau diplomă
de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă;Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
04.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Calendar
desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-04.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 05.04.2017 / Selecţie dosare
➤ 05.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 05.04.2017-06.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 06.04.2017-07.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 12.04.2017, ora 09.00 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 12.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 12.04.2017-13.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 17.04.2017, ora 09.00 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 17.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier

➤ 17.04.2017-18.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 18.04.2017-19.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 19.04.2017 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs: (1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare;b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat competenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale, decizii);e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae;(2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul
documentului prevăzut la alin.
(1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe
a concursului.(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi
prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: asistent
medical generalist cu studii
superioare, 1 post-Secţia OG
IV-Sala de operaţii, vacant
(contractual) conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General
al Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014.Concursul se va

desfăşura astfel:-Proba scrisă în
data de 21.04.2017, ora 09.00;Proba interviu, în data de
26.04.2017, ora 09.00.Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii
generale:-cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;- cunoaşte
limba română, scris şi vorbit;vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.Condiţii
specifice:- diplomă de licenţă în
specialitate;Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
11.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: infirmier,
1 post-secţia OG I, vacant
(contractual) conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General
al Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014.Concursul se va
desfăşura astfel:-Proba scrisă în
data de 19.04.2017, ora 09.00;Proba interviu, în data de
24.04.2017,ora 09.00.Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:Condiţii
generale:- cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;- cunoaşte
limba română, scris şi vorbit;vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de

medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:Nivel de studii – generale;Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau alţi
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act
doveditor de absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de: 11.04.2017, ora 14.00,
la sediul Spitalului Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector
6.Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50.
Calendar desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-11.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 13.04.2017 / Selecţie dosare
13.04.2017 / Afişare rezultate /
avizier
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 14.04.2017-17.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 19.04.2017, ora 09.00 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 19.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 19.04.2017-20.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 20.04.2017-21.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 24.04.2017, ora 09.00 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 24.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 24.04.2017-25.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 25.04.2017-26.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 26.04.2017 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs: (1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare; b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
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atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat competenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale, decizii);e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae;(2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul
documentului prevăzut la alin.
(1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării
primei probe a concursului.(4)
Actele prevăzute la alin. 1 lit.
b)-d) vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu
acestea.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: referent
specialitate la Compartimentul
Achiziţii, 1 post vacant
(contractual) conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General
al Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014.Concursul se va
desfăşura astfel:-Proba scrisă în
data de 20.04.2017, ora 12.30;Proba interviu, în data de
25.04.2017, ora 12.30.Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii. Condiţii
generale:- cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;- cunoaşte
limba română, scris şi vorbit;vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de

unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:- diplomă de licenţă în
specialitate ;Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
11.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Calendar
desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-11.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 12.04.2017 / Selecţie dosare
➤ 12.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 12.04.2017-13.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 20.04.2017, ora 12.30 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 20.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 20.04.2017-21.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 21.04.2017-24.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 25.04.2017, ora 12.30 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 25.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 25.04.2017-26.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 26.04.2017-27.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 27.04.2017 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs: (1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare;b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat compe-

tenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale, decizii);e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae;(2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul
documentului prevăzut la alin.
(1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării
primei probe a concursului.(4)
Actele prevăzute la alin. 1 lit.
b)-d) vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu
acestea.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: referent
specialitate la Compartimentul
Achiziţii, 1 post temporar
vacant (contractual) HG nr.
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului General al Municipiul ui
Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura
astfel:-Proba scrisă în data de
12.04.2017, ora 12.30;-Proba
interviu, în data de 17.04.2017,
ora 12.30.Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii generale:cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;- cunoaşte limba
română, scris şi vorbit;- vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs;- (candidatul/candidata) nu a fost condamnată

definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:- diplomă de licenţă în
specialitate; Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
04.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Calendar
desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-04.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 05.04.2017 / Selecţie dosare
➤ 05.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 05.04.2017-06.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 06.04.2017-07.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 12.04.2017, ora 12.30 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 12.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 12.04.2017-13.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 17.04.2017, ora 12.30 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 17.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 17.04.2017-18.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 18.04.2017-19.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 19.04.2017 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs:(1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare;b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat competenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie

şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale, decizii);e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae;(2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.(3) În cazul
documentului prevăzut la alin.
(1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării
primei probe a concursului.(4)
Actele prevăzute la alin. 1 lit.
b)-d) vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu
acestea.
l Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti,
str.Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: Referent-Birou RUNOS, vacant
(contractual) conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General
al Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014.Concursul se va
desfăşura astfel:-Proba scrisă în
data de 21.04.2017, ora 12.30;Proba practică, în data de
26.04.2017, ora 12.30;-Proba
interviu, în data de 02.05.2017,
ora 12.30.Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii. Condiţii generale:cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;- cunoaşte limba
română, scris şi vorbit;- vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;- capacitate
deplină de exerciţiu;- stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor posturilor scoase la
concurs;- (candidatul/candidata) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori
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a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice:Nivel de studii –
medii;Curs inspector resurse
umane– act doveditor de absolvire.Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de:
11.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii
suplimentare la Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Calendar
desfăşurare concurs:
Data / Proba / Locul
de desfăşurare
➤ 29.03.2017-11.04.2017, ora
14.00 / Depunere dosare /
Biroul RUNOS
➤ 12.04.2017 / Selecţie dosare
➤ 12.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 12.04.2017-13.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 13.04.2017-14.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 21.04.2017, ora 12.30 / Proba
scrisă / Amfiteatrul spitalului
➤ 21.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 21.04.2017-24.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 24.04.2017-25.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 26.04.2017, ora 12.30 / Proba
practică / Amfiteatrul spitalului
➤ 26.04.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 26.04.2017-27.04.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 27.04.2017-28.04.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 02.05.2017, ora 12.30 / Proba
interviu / Amfiteatrul spitalului
➤ 02.05.2017 / Afişare rezultate
/ avizier
➤ 02.05.2017-03.05.2017 /
Depunere contestaţii / Biroul
RUNOS
➤ 03.05.2017-04.05.2017 /
Rezolvare contestaţii
➤ 04.05.2017 / Afişare rezultate
finale / avizier
Dosarul de concurs: (1) Pentru
înscrierea la concurs candidaţii
vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei
publice organizatoare;b) copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
(certificat de nastere; certificat
de casatorie);c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de instituţia publică; (studii medii/
bacalaureat, certificat competenţe/diploma absolvire Postliceala-diploma licenţă şi foaie
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matricolă; aviz libera practica si
asigurare malpraxis);d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor,
în copie; (contracte individuale
de muncă, acte adiţionale, decizii);e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;f) adeverinţă medicală 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 abilitate; (analize
Hepatita B şi C, HIV şi
VDRL);g) curriculum vitae;(2)
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii. (3) În
cazul documentului prevăzut la
alin. (1) lit. e), candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.(4) Actele prevăzute la
alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate
şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând moară făină, 20 t/zi,
stare bună de funcţionare, 3
valţuri, sită metalică, curăţătorie. Tel. 0744526921.

CITAȚII
l Se citează pârâții Jugan
Login şi Jugan Nicolae în dosar
nr. 698/265/2011 al Judecătoriei
Năsăud în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pentru
termenul din 25.04.2017.
l Se citează Mihai Bogdan
Sebastian, Mihai Luminița
Erica, Mihai Emil Cosmin,
Mihai Despina Cristina, Luca
Simona şi Luca Georgeta în
calitate de pârâți în dosar nr.
4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus
Traian Tony, având ca obiect
validare contracte pentru
termenul de judecată din data
de 20.04.2017.
l Se citează numiții Bulz
Ieronim şi Bulz George în calitate de pârâți în dosar nr.
1527/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Hodea
Gheorghe, având ca obiect
succesiune şi partaj, cu termen
la 09.05.2017.
l Se citează numiții Răzvanția
Ioana, Răzvanția Flora,
R ă z v a n ț i a Va l e r, Ș u t e u
Valentin, Cârcu Ioan lui

MARȚI / 28 MARTIE 2017

Anchidim în calitate de pârâți
în dosar nr. 903/265/2016 al
Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Drădici Cătălin-Augustin,
având ca obiect succesiune,
validare contract vânzare-cumpărare, cu termen la 25.04.2017.
l Se citează numiții Bulța
Maria, Bulța Alexandru, Bulța
Ana şi Bulța Ioana în calitate
d e p â r â ț i î n d o s a r n r.
182/265/2016 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Ruşti
Silviu, Hoza Augustin şi Ruşti
Alexandru-Leon, având ca
obiect succesiune ş.a., cu termen
la 23.05.2017.
l Numita SC Deco Invest SRL
Baia Mare cu ultimul sediu
cunoscut Loc. Baia Mare, Str.
Margeanului, nr. 3A, judetul
Maramures, este citata la Tribunalul Salaj, pentru data de 21
aprilie 2017, in calitate de parat
in Dosar nr. 2374/ 84 /2017,
avand ca obiect litigiu privind
achizitiile publice - pretentii, in
proces cu Comuna Ileanda, str.
1 Decembrie 1918 nr.43, jud.
Salaj, stadiul procesual - Fond.
Relatii suplimentare - tel
0260648607.
l Se citează Condurache O.
Anca-Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, str. Vasile
Lupu, nr.31, județul Iaşi, în
dosarul nr. 30593/245/2015
având ca obiect „obligație de a
face acțiune în pretenții”, la
Judecătoria Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr.25, județ Iaşi, sala 4,
complet C07 la data de
11.04.2017 ora 8.30, în calitate
de chemat în garanție, în proces
cu reclamanta Airine Elena şi
pârâta Voina Lenuța.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numiţii Alexandru Mădălina
şi Miclescu Gabor domiciliaţi în
oraş Băile Govora, strada
Eroilor nr.48 A, jud. Vâlcea în
calitate de intimaţi în dosarul
civil nr. 92/90/2017 cu termen
de judecată la data de
31.03.2017 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Comuna Sânzieni, sat
Sânzieni, jud.Covasna, str.Princ i p a l ă , n r. 4 3 9 , t e l e f o n :
0267.36.6019, fax:
0267.366.019, e-mail: blevi@
consloc.ro. Consiliul Local
Sânzieni, judeţul Covasna,
anunţă concurs de proiecte în
baza Legii nr.350/2005, pentru
proiectele desfăşurate în anul
2017, pentru programele,
proiectele culturale şi tineret,
de sport şi sprijin financiar
acordat unităţilor de cult, după
cum urmează: Solicitanţii
trebuie să fie persoane fizice sau
persoane juridice fără scop
patrimonial -asociaţii ori
fundaţii constituite conform
legii -sau culte religioase recunoscute conform legii. Sprijinul
minim acordat la toate proiectele este de 1.000Lei, iar aportul
propriu necesar este de minim

20% din valoarea sumei acordate. Un solicitant poate să
depună cel mult 3 proiecte. La
elaborarea documentaţiilor şi la
derularea finanţării se vor avea
în vedere prevederile Legii
nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general. La prezentarea proiectelor privind programele şi
proiectele culturale şi de tineret
se vor avea în vedere prevederile OG nr.51/1998, privind
îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor şi
proiectelor culturale, aprobată
prin Legea nr.245/2001 şi modificată şi completată prin OG
nr.2/2008, respectiv prevederile
Legii Tinerilor nr.350/2006. La
proiectele pentru programe şi
manifestări sportive se vor avea
în vedere prevederile Legii
69/2000, a educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului Agenţiei Naţionale pentru
Sport nr.130/2006, a Hotărârii
nr.1447/2007, privind aprobarea
Normelor financiare pentru
activitatea sportivă. Finanţarea
cheltuielilor instituţiilor de cult
se realizează, conform prevederilor OG nr.82/2001, aprobată
prin Legea nr.125/2002 şi a HG
nr.1470/2002. În conformitate
cu art.20, alin.2 din Legea
nr.350/2005, din motive de
urgenţă, respectarea termenului
prevăzut la alin.(1) ar cauza
prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta are dreptul de a
accelera aplicarea procedurii de
selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu
la mai puţin de 15 zile. Motivele
reducerii termenului prevăzut
la alin.(1) se datorează faptului
că unele proiecte propuse spre
finanţare se derulează în semestrul I al anului 2017. Data-limită de depunere a proiectelor:
până la data de 13.04.2017, ora
14.00. Proiectele pot fi depuse
personal la registratura Primăriei Comunei Sânzieni sau
expediate prin poştă cu sosire
până la data şi ora depunerii.
Informaţii suplimentare pot fi
obţinute la Primăria Comunei
Sânzieni, Compartimentul
Registratură, relaţii cu ONG:
527150, Sânzieni, str.Principală,
nr.337, tel./fax: 0267.366.019,
e-mail: primaria.sanzieni@
gmail.com. Documentaţia poate
fi descărcată de pe site-ul: www.
sanzieni.ro din meniul
„Proiecte”. Bugetul finanţării
nerambursabile aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local
n r. 1 5 / 2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 e s t e d e
117.500Lei, defalcat pe domenii
de activitate astfel: 55.000Lei
pentru sport, 30.500Lei pentru
cultură şi tineret, 32.000Lei
pentru susţinerea cultelor.
Finanţarea nerambursabilă
acordată din fonduri publice
unui beneficiar se va face în
baza unui contract de finanţare
nerambursabilă încheiat între
Consiliul Local Sânzieni şi
beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecţiei publice de
proiecte. Selecţia ofertelor se
realizează de către comisia de

selecţie constituite la nivelul
Consiliului Local Sânzieni,
respectiv Comisia buget-finanţe
şi Compartimentul Proiecte,
conform legislaţiei în vigoare.
Perioada de selecţie şi evaluarea
proiectelor: 14-18.04.2017.
l Ocolul Silvic Eparhial Gorj,
cu sediul în comuna Băleşti, sat
Corneşti nr. 284A, judeţul Gorj,
anunţă publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare pentru PlanurileAmenajament Silvic UP III
Maglavit, UP IV PERIȘOR şi
UP I Arhiepiscopia Craiovei
-planurile se supun evaluării de
mediu şi evaluării adecvate,
urmând a fi supuse procedurii
de adoptare cu aviz de mediu.
Documentaţiile care au stat la
baza luării deciziei etapei de
încadrare pot fi consultate de
luni până joi, între orele 08.0016.30 şi vineri între orele 08.00
-14.00, la sediul APM Dolj,
(site-ul APM Dolj http://apmdj.
anpm.ro ) şi la sediul SC OS
Eparhial Gorj SRL -comuna
Băleşti, sat Corneşti nr. 284A,
judeţul Gorj. Observaţiile publicului se primesc în scris la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareş, nr. 1, în zilele de luni -joi,
între orele 08.00 -16.30 şi vineri
între orele 08.00- 14.00, în
termen de 10 zile calendaristice
de la data publicării în massmedia.
l Raport curent. Raportul
curent conform:Regulament
CNVM nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
art. 1232 pct. A, lit. a) / Data
raportului: 24.03.2017 / Denumirea entităţii emitente:ROMAERO S.A. / Sediul
Social:Bucureşti, Bd. Ficusului
nr. 44 / Numărul de telefon/
fax:021/599.41.04;
021/599.41.05 / Codul unic de
inregistrare:1576401 / Numărul
de ordine in R.C.:
J40/3940/1991 / Capitalul social
subscris şi vărsat:15.615.372,5
lei. Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB
ATS – AeRO. Eveniment
important de raportat: Erată la
convocatorul AGEA a
ROMAERO SA convocată
pentru data de 24.04.2017 ora
14:00, respectiv pentru data de
25.04.2017, aceaşi ora, in cazul
in care cerinţele legale şi statutare de prezenţa pentru prima
convocare nu sunt indeplinite,
la adresa din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1,
in ceea ce priveşte punctul 1.4,
respectiv punctul 10 de pe
ordinea de zi, se clarifică/
completează aceste puncte in
conformitate cu prevederile art.
1292 alin. (1), respectiv art.
1293 alin. (4) din Regulamentul
CNVM/ASF nr. 1/2006, dupa
cum urmează:1.Punctul 1.4. din
convocator se va citi:
1.4.Raportul de subscriere este
de 1 acţiune nou emisă la
10,820267 acţiuni deţinute la
data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul
inferior.1.La punctul 10 din
convocator se va mentiona şi
“data plăţii” stabilită a fi data

de 31.08.2017, conform prevederilor din art. 1293 alin. (4),
astfel punctul 10 din convocator se va citi:10. Aprobarea
datei de 16.05.2017 ca “dată de
inregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora
se resfrâng efectele hotărârii
AGEA şi a datei de 15.05.2017
ca “ex date” (respectiv data
anterioară datei de inregistrare
la care instrumentele financiare
obiect al hotărârii AGEA, se
tranzacţionează fără drepturile
care derivă din hotărâre, in
conformitate cu prevederile art.
2 lit. f) din Regulamentul
CNVM/ASF nr. 6/2009), si
“data plăţii” de 17.05.2017.
Presedinte C.A. Gheorghiţă
Agafiţei.
l S.C. Aviatia Utilitara Bucuresti S.A., Șos. Bucureşti Ploieşti km 8, Sector 1,
Bucureşti, România, C.U.I.
1555298, J40/3141/1991.Procedura pentru distribuirea dividendelor aferente anului 2015
Aviatia Utilitara Bucuresti
S.A.:Urmare a hotărârii
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor ("AGOA") din data
de 20.03.2017, Aviaţia Utilitara
Bucuresti S.A. (AVUT) anunţă
plata dividendelor aferente
exerciţiului financiar 2015 prin
intermediul Depozitarului
Central S.A. şi BCR –agentul
de plată selectat– începând cu
data de 20.04.2017 către acţionarii AVUT înscrişi în Registrul
Acţionarilor ţinut de către
Depozitarul Central S.A. la
data de înregistrare 5.04.2017.
Dividendul brut este de 1 leu/
acţiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reţinut la
sursa în cotele prevăzute de
lege. Acţionarii îndreptăţiţi să
primească dividende distribuite
din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2015 sunt cei
înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor ţinut de
către Depozitarul Central la
data de 5.04.2017 -"Data de
Înregistrare".Dividendele distribuite din profitul realizat în
exerciţiul financiar 2015
urmează sa se plătească acţionarilor începând cu data de
20.04.2017 iar costurile aferente
plăţii dividendelor vor fi suportate de către acţionari. Plata
dividendelor distribuite de către
AVUT se va realiza prin intermediul Depozitarului Central,
al Participanţilor la sistemul de
compensare- decontare şi
registru (intermediarii, în
conformitate cu Legea
297/2004, art.2, pct.14, care au
încheiat contract de participare
la sistemul Depozitarului
Central) şi al agentului de plată
selectat– BCR.Modalităţile de
plată a dividendelor sunt următoarele: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 intermediul societăţii Depozitarul
Central, a sumelor cuvenite, la
ghişeele BCR aflate în mediul
urban şi în mediul rural din

întreaga ţară, începând cu data
de 20.04.2017.Lista unităţilor
BCR este disponibilă pe site-ul
www.bcr.ro/ro/retea-unitati.
Plata dividendelor în numerar
la ghişeele BCR, la oricare
unitate BCR, se face doar către
acţionarii persoane fizice, nereprezentaţi de Participant (deţinătorii de acţiuni evidenţiate în
Secţiunea I a Registrului acţionarilor), cu excepţia acelora
care optează pentru plata prin
virament bancar, după cum
urmează:a.Pentru acţionarii
persoane fizice rezidente care se
prezintă personal la ghişeu,
plata dividendelor se face în
baza actului de identitate iar
identificarea acţionarului se va
face pe baza C.N.Pului. Acţionarul al cărui C.N.P. înscris în
actele prezentate 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
ghişeu, plata dividendelor se
face în baza paşaportului a
cărui serie şi număr trebuie să
corespundă cu cele din evidenţele Depozitarului Central;c.
Pentru acţionarii persoane
fizice având vârsta sub 14 ani,
plata dividendelor se face
reprezentantului legal, tutorele/
părintele minorului, în 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/ părintelui +1 copie
certificată pentru conformitate
cu originalul.d.Pentru acţionarii
persoane fizice având instituită
curatela, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei
persoane, în baza următoarelor
documente: actul de identitate
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
autentificată la notariat care
cuprinde împuternicirea de
ridicare a dividendelor 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 împuternicitului +1 copie certificată
pentru conformitate cu originalul. Documentele prezentate
într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în
limba română, iar dacă sunt
emise de o autoritate străină
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acestea trebuie să fie apostilate
sau supralegalizate, după caz.
Plăţile în numerar se vor realiza
în limita sumelor prevăzute în
legislaţia aplicabilă la data efectuării plăţii.2.Plăti prin transfer
bancar (în conturi deschise în lei
la o bancă din România) pentru
acţionarii persoane fizice şi juridice:Depozitarul Central pune
la dispoziţia tuturor acţionarilor
nereprezentaţi de Participanţi
opţiunea de a încasa orice sumă
de bani cuvenită direct prin
virament bancar într-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 încasarea mai multor sau tuturor
deţinerilor şi rămânând valabil
şi pentru distribuţii ulterioare,
până la o notificare contrară din
partea acţionarului.Înregistrarea codului IBAN de către
Depozitarul Central va fi taxată
conform grilei de tarife percepute deţinătorilor de instrumente financiare şi suportată de
către fiecare acţionar. Pentru
mai multe detalii, acţionarii
sunt rugaţi să contacteze Depozitarul Central la tel.
021.408.58.56 sau 021.408.59.23
sau e-mail dividende@depozitarulcentral.ro. Începând cu data
publicării prezentului Comunicat, acţionarii persoane fizice
şi juridice nereprezentaţi de
Participant care doresc plata
dividendelor prin transfer
bancar, pot solicita şi transmite
către Depozitarul 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 însoţit de:
copia actului de identitate
valabil- certificată "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
precizarea codului IBAN, in
original; copia documentelor
care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant
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, însoţit de
copii certificate "conform cu
originalul" după: 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
semnatarului cererii, extras de
cont sau un document eliberat
de bancă (semnat şi ştampilat)
prin care se confirmă existenţa
contului pe numele titularului-

persoana juridică, cu precizarea
codului IBAN, în original.
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
supralegalizate, după caz. Solicitările de distribuire a dividendelor prin transfer bancar,
împreună cu documentele mai
sus menţionate, se vor transmite
până la data de 18.04.2017 la
adresa: Depozitarul Central SA
-Bucureşti, Bd. Carol I nr.34-36,
sector 2 sau vor fi depuse la
sediul Depozitarului Central.
Depozitarul Central va verifica
solicitările de plată transmise de
acţionari, iar în cazul în care
documentaţia nu este completă
va solicita completarea acesteia,
c ontac tând ac ţionarul la
numărul de telefon sau adresa
de e-mail indicate de acesta în
documentele transmise iniţial.
Acţionarii persoane fizice nereprezentaţi de Participant care
nu vor transmite solicitări de
plată a dividendelor în cont
bancar până la data de
18.04.2017 sau cei ale căror
cereri nu sunt complete/
completate până la data de
18.04.2017, îşi vor putea încasa
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
(20.04.2017), 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 (20.04.2017) este condiţionată de transmiterea tuturor
documentelor complete şi
corecte şi a eventualelor clarificări solicitate până la data de
18.04.2017. Cererile de plată
depuse ulterior Datei plăţii vor
fi procesate, în cazul în care
dividendele nu au fost plătite,
în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la primirea documentaţiei complete şi corecte şi
a eventuale lor clarificări solicitate.Plăţi prin transfer bancar
în conturile Participanţilor
(bănci custode/SSIF):Pentru
acţionarii persoane fizice şi juridice care la data de înregistrare
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
(20.04.2017) 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
impuneri 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 într-unul din
statele AELS), vor transmite la
sediul AVUT, prin intermediul
Participantului, certificatul de
rezidenţă fiscală pentru anul în
care are loc plata dividendelor
(2017), în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/ supralegalizat,
dacă este cazul, însoţit de traducerea autorizată în limba
română, în original, până la
data de 18.04.2017. 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
18.04.2017 a documentelor
complete şi corecte.Participanţii
vor transmite la sediul AVUT,
până la datele menţionate mai
sus, lista acţionarilor pentru
care se depun documentele
fiscale care trebuie să conţină:
denumirea completă a acţionarului, codul de identificare al
acţionarului cu care acesta este
înscris în Registrul acţionarilor
transmis de către Depozitarul
Central, numărul de acţiuni
deţinut la Data de înregistrare,
alte observaţii (inclusiv indicarea acţionarilor care reprezintă fonduri de pensii
nerezidente astfel Cum sunt
definite în legislaţia statului
membru al UE sau în unul
dintre statele AELS). Pentru
fondurile de pensii din U.E. sau
A.E.L.S. se vor transmite, pe
lângă certificatul de rezidenţă
fiscală menţionat mai sus, un
document emis de autoritatea
de reglementare competentă
(original sau copie legalizată,
însoţite de o traducere autorizată în limba română) din care
sa rezulte faptul că sunt constituite şi autorizate ca fonduri de
pensii în conformitate cu legislaţia statului membru al U.E.
sau al Asociaţiei Europene a
Liberului Schimb, precum şi
declaraţia reprezentantului legal
al societăţii 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, Participanţii vor transmite la sediul AVUT, până la
data de 18.04.2017, 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 legalizate (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 prevederile
Codului Fiscal, certificatul de
rezidenţă fiscală trebuie să
ateste că beneficiarul dividen-

delor este rezident al statului
respectiv în anul obţinerii venitului (2017) şi să cuprindă, în
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 în statul emitent,
precum şi data emiterii certificatului.În cazul acţionarilor nerezidenţi reprezentaţi de
Participant, AVUT va reţine
impozitul pe dividende în cota
standard în vigoare prevăzută
de Codul Fiscal din România
dacă acţionarii nu au transmis
certificatul de rezidenţă fiscală
(inclusiv documentele specificate mai sus) şi eventualele
clarificări solicitate până la data
de 18.04.2017, situaţie în care
plata dividendelor se va efectua
la Data plăţii (20.04.2017);
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 supralegalizate, după caz.3.Acţionari decedaţi:În cazul în care în Registrul
acţionarilor la Data de înregistrare sunt incluse persoane
decedate, dividendele se vor
plăti doar după înregistrarea de
către Depozitarul Central, în
baza solicitării moştenitorilor, a
transferului direct de proprietate
asupra acţiunilor ca efect al
succesiunii. 4.Acţiuni deţinute în
coproprietate: În cazul acţiunilor
deţinute în coproprietate la Data
de înregistrare, plata dividendelor se va efectua după cum
urmează: În cazul plăţilor în
numerar, plăţile se vor face cu
condiţia ca toţi coproprietarii să
se prezinte la unitatea CEC
Bank, personal sau prin reprezentantul 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, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate
Participantului ai cărui clienţi
sunt; în cazul plăţilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate
în contul indicat de către toţi
coproprietarii în baza solicitării
comune adresate Depozitarului
Central; în situaţia în care
coproprietarii solicită atât înregistrarea 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 societatea va
calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând a se realiza
conform prezentei proceduri.
Informaţii suplimentare privind
procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la Depozitarul Central: tel. 0214085856,
0214085923, e-mail: dividende@
depozitarulcentral.ro. Administrator.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administratie
al S.C. Contactoare S.A., cu
sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in
temeiul prevederilor legale si ale
A c t u l u i C o n s t i t u t i v,
convoaca: Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, care va
avea loc in data de 28.04.2017,
ora 10.30, la sediul societatii, la
aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de
14.04.2017, care constituie data
de referinta a prezentei adunari.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru
intrunirea adunarii, aceasta va
avea loc in data de 29.04.2017,
in acelasi loc, la aceeasi ora si cu
aceeasi ordine de zi.Ordinea de
zi a adunarii generale ordinare
cuprinde:1.Prezentarea raportului de gestiune al consiliului
de administratie pentru anul
2016.2.Prezentarea raportului
auditorului financiar extern
pentru anul 2016.3.Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare
ale anului 2016, respectiv
bilantul contabil, contul de
profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele
explicative ale situatiilor financiare.4.Aprobarea modului de
repartizare a profitului net
obtinut in anul 2016. 5.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar 2016.6 Aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017. 7.Discutarea si aprobarea Programului
de Investitii pentru anul financiar 2017.8.Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a
cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la
sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2017. 9.
Aprobarea datei de 17.05.2017
ca data de inregistrare, respectiv
pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
potrivit art. 238 din Legea nr.
297/2004 privind piata de
capital, respectiv a datei de
16.05.2017 ca “ex-date”.10.
Imputernicirea domnului av.
Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege
pentru inregistrare, publicitate,
opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.Unul sau mai
multi actionari, reprezentand
individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social, au
dreptul :-de a introduce puncte
pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau
de un proiect de hotarare
propus spre adoptare adunarii
generale;- de a prezenta proiecte
de hotarari pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale.Data limita
pana la care actionarii isi pot
exercita drepturile mentionate
mai sus este stabilita la cel mult
15 zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial.Fiecare acti-
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onar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde
inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu
www.contactoare.ro.În vederea
identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane
care adresează întrebări sau
solicita completarea ordinii de
zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea
(pentru persoana fizica: copie
BI/CI, pentru persoana juridica:
copie BI/CI reprezentant legal si
certificat constatator eliberat de
Registrul Comertului sau un act
emis de o autoritate competenta,
in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni
inainte de AGOA), precum şi
extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acţionar şi
numărul de acţiuni deţinute,
emis de Depozitarul Central
sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 297/2004
care furnizează servicii de
custodie.Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in
alineatele precedente, vor putea
fi transmise in scris, prin posta
sau serviciile de curierat, la
sediul societatii mentionat mai
sus, cu mentiunea scrisa clar, cu
majuscule, PENTRU
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28
APRILIE 2017. Actionarii
inscrisi in registrul actionarilor
la data de referinta pot participa
la adunarea generala ordinara
direct sau pot fi reprezentati de
alte persoane, pe baza unei
imputerniciri speciale/generale,
sau pot vota prin corespondenta
conform procedurii afisate pe
website-ul societatii www.
contactoare.ro.Incepand cu data
de 29 MARTIE 2017 formularele de imputerniciri speciale si
formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana,
cat si in limba engleza, se pot
obtine de la sediul societatii in
zilele lucratoare, intre orele 9:0015:00, sau de pe website-ul www.
contactoare.ro .Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti
sa participe la adunarea generala este permis prin simpla
proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot
participa prin reprezentantul
legal,calitatea de reprezentant
legal fiind dovedita pe baza listei
actionarilor la data de referinta,
primita de emitent de la Depozitarul Central.In cazul votului
prin corespondenta, formularele
de vot, completate si semnate,
impreuna cu copia actului de
identitate valabil al actionarului
(in cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea
de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin
servicii de curierat, astfel incat
sa fie inregistrate ca primite la
registratura cu 48 de ore inainte
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de data si ora tinerii adunarii
generale, intr-un plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE
2017”. Daca actionarul este
reprezentat de o alta persoana,
reprezentantul va prezenta
imputernicirea speciala/generala, completata si semnata,
impreuna cu copia actului de
identitate valabil al actionarului
(in cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea
de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi
transmise la sediul Societatii
prin servicii de curierat, astfel
incat sa fie inregistrate ca
primite la registratura cu 48 de
ore inainte de data si ora tinerii
adunarii generale, intr-un plic
inchis, cu mentiunea scrisa in
clar si cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE
2017”.Documentele, materialele
informative si proiectele de
hotarari ale AGOA referitoare
la problemele incluse pe ordinea
de zi se pot consulta pe pe
website-ul societatii la
adresa www.contactoare.ro sau
la sediul societatii, cu 30 de zile
inainte de data tinerii AGOA.
Informatii suplimentare se pot
obtine zilnic, intre orele 10:0014:00 de la sediul societatii,
dupa data aparitiei prezentului
convocator in M.O. al Romaniei
- partea a IV-a - persoana de
contact av. Cercel Claudiu
George, telefon 0238/710.933
sau 0741/089106.
l Convocare, Preşedintele
Consiliului de Administraţie al
S.C. SUT Carpati S.A., cu sediul
în Voluntari, Bdul. Eroilor, nr. 4
(fosta Ştefăneşti), jud. Ilfov,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2256/2002, CUI
RO2784583, societate de tip
închis, convoacă A.G.O.A.,
înscrişi la Registrul Unic al acţionarilor societăţii, până la data
de referinţa 24.03.2017, în ziua
de 28.04.2017 ora 14.00 la sediul
societăţii, cu următoarea ordine
de zi propusă: 1. Aprobarea
raportului de gestiune al C.A. pe
anul 2016 şi descărcarea de
gestiune a administratorilor. 2.
Aprobarea raportului de auditare. 3. Aprobarea bilanţului
contabil, a contului de profit,
pierderilor societăţii pe anul
2016 şi repartizarea profitului. 4.
Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017. 5.
Prezentarea şi aprobarea
programului de investiţii pe
anul 2017 şi a retribuţiei
membrilor C.A. 6. Discutarea şi
aprobarea în vederea obţinerii
unor credite de la bănci. 7.
Diverse. În cazul neîndeplinirii
condiţiilor legale de participare
a acţionarilor la A.G.O.A. la
data stabilită, adunarea se va
ţine în data de 29.04.2017 ora
10.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Acţionarii pot
participa la adunarea generală
personal sau prin reprezentanţi,
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îndeplinind condiţiile stipulate
de lege. Identificarea acţionarilor care urmează a beneficia
de dividende sau de alte drepturi asupra cărora se răsfrâng
efectele A.G.O.A. va fi stabilită
de către acestea. Această data
va fi ulterioară cu cel putin 10
zile de la data A.G.O.A. Informaţii suplimentare se pot
obţine zilnic între orele 08.0013.00 la sediul societăţii la
telefon 021-2406385.
l SCM “ORRIS” anunţă
Adunarea Generală a
Membrilor Cooperatori pentru
data de 12.04.2017, ora 09:00, în
str. Lt. I. Câmpeanu nr. 22, et. 1,
ap. 2, sect. 5, Bucureşti, cu
următoarea ordine de zi: 1)
Analiza pe bază de bilanţ a activităţii cooperativei pentru anul
2016. 2) Aprobarea bilanţului. 3)
Analiza situaţiei economico-financiară pentru anul 2016
privind contul de profit şi pierderi, a capitalului, a creanţelor
şi obligaţiilor cooperativei,
modul de realizare a bugetului
de venituri şi cheltuieli. 4)
Raportul cenzorului privind
situaţia economico-financiară
pentru anul 2016. 5) Descărcarea de gestiune a consiliului
de administraţie aferent anului
2016. 6) Diverse. 7) Alte propuneri, discuţii libere.

LICITAȚII
l Anunţ de licitaţie privind
atribuirea contractului de concesiune:„Concesionarea suprafetei
de 313 ha pasune comunala,
aflata in administrarea Consiliului Local al comunei Raucesti,
judetul Neamt”.1.informaţii
generale privind concedentul:
Comuna Raucesti, localitatea
Raucesti, judetul Neamt, tel:
0233/788003, fax 0233788239,
cod Fiscal: 2614236, e-mail:
primariaraucesti@yahoo.com.
2.informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Concesionarea suprafetei de 313 ha
pasune, aflata in administrarea
Consiliului Local al comunei
Raucesti, judetul Neamt. 3.
informaţii privind ofertele:3.1.
data limită de depunere a ofertelor: 19.04.2017, ora 10.00.3.2.
adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primaria Raucesti,
judetul Neamt.3.3. numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar
original.4. data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor:
19.04.2017, ora 12.00, la sediul
Primariei Raucesti, judetul
Neamt.
l Lichidatorul judiciar R&R
PROINSOLVENŢA SPRL al
debitoarei falite SC Bachus SA,
face public urmatorul anunt
privind conditiile de supraofertare in conformitate cu art 118
din legea 85/2006.In conformitate cu hotararea adunarii creditorilor nr 12/13.01.2017, a fost
aprobata vanzarea prin negociere directa cu cumparator
identificat, la pretul de 45.000
euro, inclusiv TVA a bunului
imobil situat in comuna Verneşti,
judeţul Buzău, compus din teren

intravilan 4878 mp şi C1 – locuinţa la roşu, fără acoperiş, C2 –
anexa, CF 102, nr cad 522.Pasul
de supraofertare este de 5%,
respectiv 2.250 euro, inclusiv
TVA si va putea fi oferit de orice
potential cumparator, impreuna
cu garantia de participare la
negociere directa de 4.500 euro,
inclusiv TVA pana cel mai
tarziu 28.04.2017 ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Buzau, str Obor, bl 11, sc b, ap. 1,
prin cerere scrisa adresata lichidatorului judiciar, in conditiile
prevazute in regulamentul de
vanzare, noul pret de vanzare
fiind 47.250 euro, inclusiv TVA.
Ofertantii pot depune echivalentul in lei a garantiei de participare si minim un pas de
supraofertare in contul nr. RO46
RZBR 0000 0600 0799 7021
deschis la Raiffeisen Bank – Suc
Buzau pe numele SC Bachus
SA, având CIF RO1167164.
Daca pana la data de 28.04.2017
ora 14.00 nu se prezinta nici o
supraoferta bunul va fi considerat adjudecat de catre ofertantul initial, la pretul de 45.000
euro, inclusiv TVA, lichidatorul
judiciar incheind procesul verbal
de adjudecare. Dacă vor fi înregistrate supraoferte şi va fi achitată o garanţie de participare de
10% din preţul supraofertat,
procedura de vânzare prin negociere directă se va transforma în
licitaţie publică cu strigare, care
se va desfasura la sediul lichidatorului din Buzau, str Obor, bl
11, sc B, ap. 1 la data
de03.05.2017 ora 14.00 potrivit
regulamentului de organizare si
desfasurare a licitatiei publice
aprobat de adunarea creditorilor.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi
preţul cel mai are ofertat dintre
ofertele primite, licitaţia fiind
organizată după regulamentul
aprobat de adunarea creditorilor.
Relaţii la:0238716095;
0745400275; office@rrproinsolventa.ro.
l Consiliul Local al Comunei
Borca, Judeţul Neamţ, cod fiscal
2614139 tel/fax 0233 268 005,
0233 268 000, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
în ziua de 12 aprilie 2017 ora
10.00 în vederea vînzării următoarelor bunuri, care aprțin
domeniului privat al
comunei:277 mp teren curți şi
construcții şi 490 mp teren
neproductiv din comuna Borca,
judeţul Neamţ; 135 mp
construcție la sol.Documentaţia
de atribuire se pune la dispoziţia
oricărei persoane interesate pe
suport de hârtie la biroul contabilitate, achitând contracostul
multiplicării acesteia.Data limită
de depunere a ofertelor este
11.04.2017 ora 15,00 într un
singur exemplar la sediul Primăriei Borca.Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea
loc în data de 12 aprilie 2017 ora
10,00 la sediul Primăriei Borca.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este secţia
de contecios administrativ a
Tribunalului Neamţ, localitatea
Piatra Neamţ, str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /fax
02330212294.Caietele de sarcini
pot fi procurate contracost de la

sediul Consiliului Local Borca,
biroul contabilitate.
l Lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. Agrocereal Carani
SRL, cu punctul de lucru în
localitatea Carani, jud. Timiş,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică deschisă cu strigare
următoarele bunuri: 1. Bunuri
mobile, din următoarele categorii: -utilaje agricole: discuri
tractate pentru pregătire teren
marca Vaderstad, discuri tractate pentru scarificat marca
Cultiplow, semănători tractate
Vaderstad, combine agricole
marca Case, combină agricolă
marca Massey Fergusson,
headere, cărucioare headere,
utilaje tractate Hawe, pulverizatoare îngrăşăminte Blanchard,
tractoare agricole Case MX285,
Case MX270 si Case JX95, plug
Gregorir Besson, semănători cu
accesorii Gaspardo, dispozitive
poziţionare GPS, scarificatoare
Gaspardo Artiglio, echipamente
recoltat rapiţă Reptol, sisteme
ghidare agricole Matrix 570G,
instalaţii împrăştiat îngrăşăminte Sulky, instalaţii de stropit
Inuma, maşină de triat seminţe,
trusă portabilă pentru analize
sol. -mijloace de transport auto:
autoutilitare Ford Transit,
microbuze Mercedes Benz, autoturisme teren Mitsubishi,
remorci
cisternă
MER-2RCP-6000, remorci
cisterna Zunhammer, camion
Scania, remorci auto tip 7RBA,
autotractor Volvo, cisternă
Mistral. -echipamente atelier
reparaţii auto şi utilaje. Bunurile
mobile se af lă depozitate la
punctul de lucru al debitoarei.
Preţul de începere licitaţie este
scăzut cu 5% faţă de valoarea
de evaluare. 2. Bunuri imobile,
după cum urmează: -hale industriale Schnell, preţ pornire licitaţie 590.000 EUR excl. TVA,
reprezentând 100% preţ de
evaluare. -silozuri metalice (7
celule cu o capacitate de
140.000mc) şi terenurile aferente
la preţul de pornire de 6.432.020
EUR excl. TVA reprezentand
100% pret de evaluare. Bunurile
imobile sunt situate în localitatea
Carani, jud. Timiş. Licitaţia va
avea loc în data de 29.03.2017,
ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din str.
Doamnei 17-19, etaj 4, cam. 406,
sector 4, Bucuresti. Caietul de
sarcini poate fi achiziţionat de la
punctul de lucru al debitoarei
din loc. Carani, jud. Timiş, sau
de la sediul ales al lichidatorului
judiciar din str. Doamnei 17-19,
etaj 4, cam. 406, sector 4, Bucuresti, contra sumei de 200 lei
excl. TVA pentru licitaţie bunuri
mobile si 3.000 lei excl. TVA
pentru licitaţie bunuri imobile.
Licitaţiile se vor relua în zilele de
05.04.2017, 12.04.2017,
19.04.2017, 26.04.2017 17 in
aceleasi condiţii. Telefon de
contact : 0761.334.994,
0740.105.504, 0213.137.515.
l Transilvania SRL cu sediul
social în Greşu, com Tulnici,
jud.Vrancea, J39 /110 /2002,
CUI 14499335, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela cu
sediul în Iaşi, str. Vasile Lupu,

nr.43, jud. Iaşi şi C.I.I Istudor
Vasile cu sediul în Focşani, str.
Ecaterina Varga, nr.2 bis, jud.
V r a n c e a , î n d o s a r u l n r.
3082/91/2012, af lat pe rolul
Tribunalului Vrancea - Secţia a
II-a civilă şi de Contencios
Administrativ-Fiscală, anunţă
scoaterea la vânzare a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează:1.Fabrică de cherestea
– construcţii în suprafaţă totală
de 741,96 mp şi teren în suprafaţă de 36.156 mp, situată în sat
G r e ş u , c o m . Tu l n i c i , j u d .
Vrancea, evaluată la 180.000
EUR fără TVA;Preţul de
vanzare este de 144.000 EURO
fără TVA.2.Sediu administrativ
- construcţii în suprafaţă totală
de 182 mp şi teren în suprafaţă
de 620 mp, situat în Focşani, str.
Milcov, nr.26, jud. Vrancea,
evaluat la 90.000 EUR fără
TVA;Preţul de vanzare este de
72.000 EURO fără TVA.3.Secţie
producţie cherestea - construcţii
în suprafaţă totală de 3.071,94
mp şi teren în suprafaţă de
7.326 mp, situat în Focşani, str.
Milcov, nr.26, jud. Vrancea,
evaluată la 250.000 EUR fără
TVA;Preţul de vânzare este de
200.000 EURO fără TVA.Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar CI.I. Istudor
Vasile din Focşani, str. Ecaterina
Varga, nr.2 bis, jud. Vrancea, in
data de 06.04.2017 orele 14,00 şi
se va desfăşura în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 03.03.2016.Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei. Garanţia este în
cuantum de 10% din valoarea
de vânzare.În condiţiile în care
bunurile nu vor fi adjudecate la
data de 06.04.2017, se vor desfăşura alte licitaţii la acelaşi preţ
în următoarele date: 13 aprilie
2017 orele 14,00, 20 aprilie 2017
orele 14,00, 27 aprilie 2017 orele
14,00, 4 mai 2017 orele 14,00,
11 mai 2017 orele 14,00, 18 mai
2017 orele 14,00, 25 mai 2017
orele 14,00, 1 iunie 2017 orele
14,00, 8 iunie 2017 orele 14,00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0742.109890, Fax
0232.240890 şi CI.I. Istudor
Vasile la telefon: 0720.043882;
Fax 0337.404439.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al VIROM INTERNATIONAL SRL desemnat prin
incheierea de sedinta din data
de 11.01.2016, pronuntata in
dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile
constrand in Masini de taiat fier
beton, masini fasonat, elemente
turn, aparate aer conditionat si
alte echipamente af late in
proprietatea VIROM INTERNATIONAL SRL in valoare
totala de 60.642 lei exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile

apartinand societatii falite se va
organiza in data de 04.04.2017
ora 14.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care
bunurile mobile nu se vor vinde
la termenul de licitatie stabilit,
se vor organiza inca 4 (patru)
licitatii la intervale de doua
saptamani, in zilele de
18.04.2017, 02.05.2017,
16.05.2017 si 30.05.2017, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona la
sediul lichidatorului judiciar sau
prin virament bancar. Costul
unui caiet de sarcini este de 500
lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l SC One Distribution Company
S.R.L.,cu sediul in Splaiul Independentei, nr.315-317-319, OB
LD 18, Bucuresti, Sector 6, C.U.I.
R O 2 4 2 3 5 9 4 2 , n r. O . R . C .
J40/12838/2008 declara pierduta
cartea de interventie la casa de
marcat tip DATECS, model DP
25 BT, seria aparatului 22008193,
seria fiscala a aparatului
MB0597181781 instalat la
punctul de lucru din Splaiul
Independentei nr.315-317-319,
OB LD NR.18, sector 6 -comert
ambulant, o declar nula.
l S.C. ULY Comimpex S.R.L.
cu sediul social în com. Mârşa,
jud. Giurgiu, C.U.I. 5026583 din
data de 28.12.1993,
J52/745/1993, pierdut certificat
constatator.
l S.C. Madcom DLS Impex
S.R.L., str. M. Sebastian nr. 31,
RO 9578386, J40/5198/1997,
declar pierdut certificat clasificare seria OBAG nr 10789,
eliberată la data de 9.02.2017 de
către Registrul Auto Român.
l Declar pierdut (nul) atestat
taxi CPTx nr. 0022657, data
eliberării 17.11.2014, eliberat
A.R.R. Călăraşi, pe numele
Anghel Ion.
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement seria 16944
eliberat 20.10.2010 Autoritatea
Navală Română –Filiala Tulcea
sub nr. 0448 pe numele: Ungureanu Adrian. Se declară nul.
l Pierdut atestat ghid de turism
nr. 1119 şi carnet ghid de turism
nr. 1119 eliberate în anul 2002
de Ministerul Turismului pe
numele Manoliu Mihaela. Se
declară nule.

