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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECU-
RITATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT. RELAŢII LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l Penitenciarul Oradea scoate 
la concurs 1 post agent tehnic 
(conducator auto). Dosarele 
de candidat se depun in 
termen de 15 zile lucratoare de 
la data publicarii anuntului, la 
compartimentul resurse 
umane din cadrul Penitencia-
rului  Oradea.  Taxa de 
inscriere la concurs este de 85 
de lei. Informatii suplimentare 
se pot obtine de la structura 
resurse umane a Penitencia-
rului Oradea (Str.Parcul 
Traian nr.3, loc. Oradea, jud. 
Bihor, tel. 0259/419881); pe 
site-ul Penitenciarului Oradea 
http://anp.gov.ro/web/peniten-
ciarul-oradea si pe site-ul 
Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor ( www.anp.
gov.ro, sectiunea cariera - 
concursuri din sursa externa - 
concursur i  in  curs  de 
derulare).

l Penitenciarul Bucureşti-Ji-
lava organizează concurs 
pentru ocuparea din sursă 
externă a următoarelor 
posturi vacante: -1 post agent 
administrativ (gospodar); -1 
post agent magaziner; -3 
posturi agent tehnic (condu-
cător auto); -1 post agent 
tehnic (agronom). Dosarele de 
candidat se depun la sediul 
Penitenciarului Bucureşti-Ji-
lava, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 

anunțului. Taxa de participare 
la concurs este de 85 de lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Penitencia-
rului Bucureşti-Jilava, telefon: 
021.457.01.82,  int. 147, 148 
sau 149 şi accesând site-urile 
www.anp.gov.ro/web/peniten-
ciarul-bucuresti-jilava/ şi 
www.anp.gov.ro, Secțiunea 
Carieră – Concursuri din 
sursă externă.

l Direcţia management 
resurse umane din Ministerul 
Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier grad prin-
cipal/ studii superioare, din 
Compartimentul învăţământ 
preuniversitar, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 
m i n i m  5  a n i ,  a s t f e l : 
-03.05.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; -09.05.2017, ora 10.00 
-interviul. Condiţiile generale 
şi specifice de participare la 
concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Direcţiei 
management resurse umane, 
strada Drumul Taberei nr. 7B, 
Sector 6, Bucureşti şi pe site-ul 
instituţiei –http://dmru.mapn.
ro. Informaţii suplimentare la 
sediul direcţiei şi la telefon 
021.319.58.58, int. 2562.

l Direcţia management 
resurse umane din Ministerul 
Apărării Naţionale organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual de 
consilier gr. IA, prevăzut cu 
studii universitare de licenţă şi 
programe de formare profesi-
onală în domeniul educației şi 
învățământului, acreditate de 
Ministerul Educaţiei Naţio-
nale, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de cel puţin 6 
ani şi 6 luni, în biroul învăţă-
mânt superior din secţia învă-
ţământ militar la Serviciul 
strategii, politici şi reglemen-
tări în domeniul managemen-
tului educaţiei militare al 
Direcţiei management resurse 
umane, cu locul de muncă în 
Bucureşti, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, sector 6. 
Probele de concurs: -proba 
scrisă, în data de 27.04.2017, 
ora 10.00; -interviul, în data de 
04.05.2017, ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
-18.04.2017, ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la 
sediul Direcţiei management 
resurse umane, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, sector 6, Bucu-
reşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
tariatului comisiei de concurs, 
la telefon 021.319.58.58 int. 
2677.

l Unitatea militară 02175, cu 
s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, Bd. Mamaia, nr. 
96, judeţul Constanţa, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarei funcţii 

temporar vacante de execuţie, 
de personal civil contractual, 
pe durată determinată, astfel: 
infirmieră în Blocul operator 
din Secţia chirurgie generală, 
şcoală generală şi curs de infir-
miere organizat de furnizori 
autorizaţi, 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Unităţii 
militare 02175 Constanţa: 
10.04.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba practică, în data 
de 20.04.2017, începând cu 
ora 08.30; Proba de interviu, în 
data de 24.04.2017, începând 
cu ora 10.00. Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare:  la  sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa. Persoane de 
contact: pcc Ilie Marius, tel. 
0241.660.390, interior 106.

l Unitatea militară 02175, cu 
s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, bd. Mamaia, 
nr.,96, judeţul Constanţa orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
asistent medical generalist, în 
Compartimentul ortopedie şi 
traumatologie din Secţia 
chirurgie generală, studii post-
liceale, minim 6 luni vechime 
ca asistent medical, 1 post. 
Termen de depunere al dosa-
relor de concurs, la sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa: 18.04.2017, orele 
15.30. Concursurile se vor 
desfăşura astfel: Proba scrisă, 
în data de 08.05.2017, înce-
pând cu ora 10.00; Proba 
p r a c t i c ă ,  î n  d a t a  d e 
10.05.2017, începând cu ora 
08.30; Proba de interviu, în 
data de 12.05.2017, începând 
cu ora 10.00; Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare:  la  sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa. Persoane de 
contact: plt.adj.pr. Bizu 
Gabriela, tel. 0241660390, 
interior 107.

l Unitatea militară 02175, cu 
s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, bd. Mamaia, nr. 
96, judeţul Constanţa organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
asistent medical principal 
generalist, în Cabinetul medi-
cină dentară din Ambulatoriul 
integrat, studii postliceale, 
grad principal, 1 post. Termen 
de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Unităţii 
militare 02175 Constanţa: 
18.04.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă, în data de 
08.05.2017, începând cu ora 
10.00; Proba practică, în data 
de 10.05.2017, începând cu 
ora 08.30; Proba de interviu, în 
data de 12.05.2017, începând 

cu ora 10.00; Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare:  la  sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa. Persoane de 
contact: pcc Semco Vera, tel. 
0241660390, interior 107.

l Unitatea militară 02175, cu 
s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, bd. Mamaia, nr. 
96, judeţul Constanţa organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
asistent medical generalist, în 
Secţia medicină internă, studii 
postliceale, minim 6 luni 
vechime ca asistent medical, 1 
post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa: 18.04.2017, orele 
15.30. Concursurile se vor 
desfăşura astfel: Proba scrisă, 
în data de 26.04.2017, înce-
pând cu ora 10.00. Proba 
p r a c t i c ă ,  î n  d a t a  d e 
28.04.2017, începând cu ora 
08.30; Proba de interviu, în 
data de 03.05.2017, începând 
cu ora 10.00; Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare:  la  sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa. Persoane de 
contact: pcc Semco Vera, tel. 
0241660390, interior 107.

l Unitatea militară 02175, cu 
s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, bd. Mamaia, nr. 
96, judeţul Constanţa organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de conducere, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
şef birou gr. I în Biroul mana-
gementul calităţii serviciilor 
medicale, diplomă de licenţă 
în specialitatea biroului, curs 
de pregătire în domeniul cali-
tăţii serviciilor medicale, orga-
nizat de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Manage-
ment şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti 
sau de Autoritatea Naţională 
pentru Calificări, 2 ani 
vechime în specialitate, 1 post. 
Termen de depunere al dosa-
relor de concurs, la sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa: 18.04.2017, orele 
15.30. Concursurile se vor 
desfăşura astfel: Proba scrisă, 
în data de 22.05.2017, înce-
pând cu ora 10.00; Proba de 
interviu, în data de 24.05.2017, 
începând cu ora 10.00; Loc de 
desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţi i  mil itare 02175 
Constanţa. Persoane de 
contact: colonel Băicoianu 
Mircea, tel. 0241660390, inte-
rior 106.

l Primăria Comunei Nicolae 
Bălcescu, cu sediul în comuna 
Nicolae Bălcescu, str.Eroilor, 
nr.380, județul Bacău, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 

ocuparea unei funcţii publice 
de execuție vacantă -Consilier 
I Asistent din cadrul Biroului 
Cadastru şi Agricultură din 
cadrul aparatului de speciali-
tate al acestei autorități. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; 
-minim un an vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu în ziua de 14 aprilie 
2017, ora 10.00- proba scrisă şi 
19 aprilie 2017, ora 10.00- 
in terv iu l ,  i a r  dosare le 
complete de participare la 
concurs întocmite conform 
art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008, cu modifi-
cările ulterioare, se depun la 
sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu în termen de 8 zile de 
la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de 
participare, bibliografia şi 
documentele pentru întoc-
mirea dosarului de înscriere la 
concurs sunt afişate la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Informaţii suplimentare la 
telefon nr. 0234.214.071.

l Casa Oamenilor de Ştiință, 
unitate cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organi-
zează în condițiile H.G. 
286/2011 actualizat, concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată cu normă 
întreagă (8 ore/zi)  a două 
posturi contractual vacante de  
Îngrijitor– funcție de execuție, 
studii generale/ medii. Consti-
tuie avantaj experiența în 
întreținerea curățeniei în 
spații cu destinație de birouri 
în instituții publice, utilizarea 
maşinilor profesionale de 
curățat pardoseli şi întreți-
nerea spațiilor verzi aferente 
imobilului. Concursul se orga-
nizează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Ştiință din 
clădirea Casa Academiei 
Române, Calea 13 Septembrie 
nr.13, sector 5, Bucuresti, 
A r i p a  E s t ,  M e z a n i n . 
Concursul se va desfăşura în 3 
etape, după cum urmează: 
Etapa I –selecție dosare– 
19.04. 2017,ora 14.00; Etapa II 
–proba practică– 26.04.2017, 
ora 10,00; Etapa III –interviul-  
03.05.2017, ora 10,00. Data 
limită până la care se pot 
depune de către candidați 
actele pentru dosarul de 
concurs  la sediul unității este 
18.04.2017 orele  14.00. 
Afişarea Anunțului de concurs 
la  avizierul de la sediul 
unității se face în data de 
03.04.2017. Secretariatul 
comisiei de concurs între orele 
09.00-13.00  zi lucrătoare este 
asigurat de dna Rebeca 
Macovei, tel   021.318.24.40, 

021.318.81.06/interior 2708, 
e-mail rebeca.macovei@acad.
ro.

l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” 
Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011, două 
posturi vacante contractuale 
de asistent medical principal 
de radiologie cu studii postli-
ceale (cerințe: diplomă de 
şcoală sanitară postliceală; 
examen pentru obținerea 
gradului principal, 5 ani 
vechime ca asistent medical, 
concurs pentru ocuparea 
postului) şi un post vacant 
contractual  de asistent 
medical debutant de radio-
logie cu studii postliceale 
(cerințe: diplomă de bacalau-
reat, diplomă de şcoală sani-
tară postliceală, concurs 
pentru ocuparea postului) în 
cadrul Laboratorului Radio-
logie şi Imagistică Medicală- 
C o m p a r t i m e n t  R M N . 
Dosarele de concurs se depun 
la Serv.RUNOS din cadrul 
Institutului până la data de 
13.04.2017, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
24.04.2017, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
26.04.2017, ora 9.00, la sediul 
Institutului din Şos.Fundeni, 
nr. 252, sect.2, Bucureşti. Mai 
multe informații pot fi obți-
nute la avizierul institutului şi 
pe site-ul www.iob.ro.

l Primăria oraşului Braga-
diru, judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice 
de execuţie ,  după cum 
urmează: Inspector, clasa I, 
grad profesional superior –
Biroul Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului -Compartiment 
Autorizaţii; Condiţii de parti-
cipare: -studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime 
în specialitate: minim 9 ani. 
Poliţist local, clasa I, grad 
profesional asistent -Serviciul 
Poliţia Locală–Compartiment 
ordine şi linişte publică. 
Condiţii de participare: -studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în speciali-
tate: minim 1 an. Poliţist local, 
clasa III, grad profesional 
superior Serviciul Poliţia 
Locală  –Compart iment 
protecţia mediului. Condiţii 
de participare: -studii liceale, 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în speciali-
tate: minim 9 ani. Termenul 
de depunere a dosarelor este 
prevăzut de art. 49 alin. (1) 
din H.G. 611/2008, respectiv 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină documen-
tele prevăzute de art. 49 alin. 
(1)  din H.G. 611/2008. 
Concursul începe în data de 
15.05.2017, orele 10:00 –proba 
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scrisă, 17.05.2017 orele 10:00– 
interviul şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Braga-
diru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la avizi-
erul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 
113.

l Municipiul Sighişoara orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
funcți i  contractuale de 
execuție vacante: 1. Suprave-
ghetor în cadrul Muzeului de 
Istorie – 1 post: - Studii medii; 
2. Mânuitor de carte – 1 post - 
în cadrul Bibliotecii Munici-
pale:  -  Studii  medii;  3. 
Muncitor calificat (asfaltator) 
- 2 Posturi - în cadrul Biroului 
de Administrare Baze Spor-
tive – Directia Administrarea 
Patrimoniului: - studii gene-
rale sau studii medii; vechime 
în specialitatea studiilor 5 ani; 
4. Educator – puericultor -  1 
post - în cadrul Biroului 
Administrator Crese – Servi-
ciul Public de Asistenta 
Sociala: - studii universitare 
de l icenta absolvite  cu 
diploma, respectiv studii supe-
rioare de lunga durata, absol-
vite cu diploma de licenta sau 
echivalenta, in unul din urma-
toarele domenii: stiinte ale 
educatiei, asistenta sociala, 
psihologie, sociologie, cu 
dovada parcurgerii unui 
program de formare psihope-
dagogica in vederea certificarii 
competentelor pentru profesia 
didactica. Concursul se orga-
nizează la sediul Municipiului 
Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7, 
județ Mureş, astfel: - proba 
scrisă: 25.04.2017, ora 9,00 la 
sediul Municipiului Sighi-
şoara, Str. Muzeului nr. 7; - 
interviu: 27.04.2017, ora 11,00 
la sediul Municipiului Sighi-
şoara, Str. Muzeului nr. 7. 

Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului. Infor-
mații suplimentare se pot 
obține la sediul Municipiului 
Sighişoara, la secretarul comi-
siei de concurs - camera 72 
sau la telefon: 0265-771280.

l Primăria Comunei Seleuş, 
judeţul Arad, organizează în 
perioada 5-8 mai 2017 concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată  a 
funcţiei publice de execuţie 
vacante de referent, clasa a 
III-a, grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului 
Taxe şi impozite locale al 
aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Seleuş. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei 
Seleuş în data de 5 mai 2017, 
ora 10:00 – proba scrisă şi în 
data de 8 mai 2017, ora 10:00 
– interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun 
în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Seleuş din locali-
tatea Seleuş, nr. 200, judeţul 
Arad. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din 
H.G.R. nr. 611/2008, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare.  Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice 
de participare la concurs: 
Studii necesare: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de baca-
laureat; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: 
minim 6 luni; Condiţile de 
participare, bibliografia şi 
conţinutul dosarului de 

concurs se afişează la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Seleuş şi la 
n u m ă r u l   d e  t e l e f o n : 
0257/329101. 

l Subscr i sa ,  Pr imăr ia 
Comunei Păuneşti, judeţul 
Vrancea, anunţă organizarea 
la sediul său din comuna 
Păuneşti, judeţul Vrancea, a 
unui concurs de promovare în 
gradul profesional imediat 
superior, după cum urmează: 
-din funcţia publică de consi-
lier, clasa I, profesional prin-
c i p a l  d i n  c a d r u l 
compartimentului buget-fi-
nanţe,  în funcţia publică de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior; -din funcţia 
publică de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, 
compartiment urbanism, în 
funcţia publică de consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior; -din funcţia publică de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal din cadrul 
compartimentului taxe şi 
impozite locale, în funcţia 
publică de consilier, clasa I, 
grad profesional superior; -din 
funcţia publică de referent III, 
grad profesional principal din 
cadrul compartimentului stare 
civilă, în funcţia publică de 
referent III, grad profesional 
superior; -din funcţia publică 
de referent III, grad profesi-
onal principal din cadrul 
compartimentului taxe şi 
impozite locale, în funcţia 
publică de referent III, grad 
profesional superior; -din 
funcţia publică de referent, 
clasa III, grad profesional 
principal din cadrul servi-
ciului alimentare apă, în 
funcţia publică de referent, 
clasa III, grad profesional 
superior; -din funcţia publică 
de referent, clasa III, grad 
profesional principal din 
cadrul compartimentului 
poliţie comunitară, în funcţia 

publică de referent, clasa III, 
grad profesional superior. 
Examenul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei 
P ă u n e ş t i ,  î n  d a t a  d e 
03.05.2017- ora 9.00, proba 
scrisă, şi în data de 05.05.2017- 
ora 9.00, interviul. Relaţii la 
tel.0237.268.104.

l Oficiul de Studii Pedologice 
şi Agrochimice Călăraşi, cu 
sediul în localitatea Călăraşi, 
str.Prelungirii Bucureşti, nr.26, 
judeţul Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: inginer chimist, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
26.04.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 27.04.2017, 
ora 10.00; -proba practică în 
data de 28.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii de specialitate chimie 
sau agrochimice superioare de 
lungă durată; -vechime (obli-
gatoriu): 1-3 ani; -cunoştinţe 
operare calculator; -abilitate 
de comunicare; -adaptabilitate 
la condiţii de lucru cu reactivi 
şi program prelungit; -posesor 
permis de conducere categoria 
B. 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 
OJSPA Călăraşi. Relaţii supli-
mentare la sediul: Oficiului de 
Studii Pedologice şi Agrochi-
mice Călăraşi, persoană de 
contact:  Ionita Viorica, 
telefon: 0242.321.028, fax: 
0242.321.028, e-mail: ospa.cl@
madr.ro sau ojspacl@yahoo.
com 

l Spitalul de Boli Cronice „Sf.
Luca”, cu sediul în Bucureşti, 
sector 4, Şos.Berceni, nr.12, 
organizează concurs, conform 

HG 286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tual vacante: -asistent social 
principal (1); -liftier (1); -as.
med.gen.principal- secţia 
Oncologie cronici -îngrijiri 
paliative (1); -as.med.gen.prin-
cipal- secția Geriatrie- geron-
tologie (2); -îngrijitoare- secția 
O n c o l o g i e  c r o n i c i -  
îngrijiri paliative (1); -îngriji-
toare- secția Recuperare 
neurologie (1). Proba scrisă în 
26.04.2017, ora 09.00 asistentul 
social, ora 10.15 as.med.gen.
pr.şi îngrijitoare -secția Onco-
logie cronici -îngrijiri paliative, 
ora 11.30 as.med.gen.pr.- Geri-
atrie -gerontologie, ora 12.45 
îngrijitoare -secția Recuperare 
neurologie, ora 14.00 liftier. 
Interviul în 03.05.2017, ora 
09.00 asistentul social, ora 
10.15 as.med.gen.pr.şi îngriji-
toare- secția Oncologie cronici 
-îngrijiri paliative, ora 11.30 
as.med.gen.pr.-secţia Geriatrie 
gerontologie, ora 12.45 îngriji-
toare -secția Recuperare 
neurologie, ora 14.00 liftier. 
Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
18.04.2017, până la ora 15.00. 
Condiţii specifice: Pentru as.
med.gen.principali: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal; -5 
ani vechime ca asistent 
medical. Pentru as.social prin-
cipal: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -examen pentru 
obţinerea gradului de prin-
cipal; -aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social; -5 
ani vechime în specialitate în 

sectorul sanitar. Pentru îngriji-
toare: -şcoală generală; -fără 
vechime. Pentru muncitor IV 
-liftier: -certificat absolvire 
specializare pentru ocupaţia 
de liftier; -autorizaţie de liftier 
vizată pentru anul 2017; -fără 
vechime. Calendarul de desfă-
şurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica se afişează la 
sediul şi pe site-ul spitalului: 
www.spitalulsfluca.ro. Date de 
contact: CUI: 4340650, fax: 
0213343074, e-mail: sfluca.
runos@yahoo.com, Sorina 
Ciobotu, tel. 021.334.30.10/229.

l Spitalul de Boli Cronice 
„Sf.Luca”, cu sediul în Bucu-
reşti, sector 4, Şos.Berceni, 
nr.12, organizează concurs, 
conform HG 286/2011, pentru 
ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant de asis-
tent medical  generalist 
principal -secţia Oncologie 
cronici.  Proba scrisă în 
19.04.2017, ora 09.30; Inter-
viul în 25.04.2017, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
10.04.2017, ora 15.00. Condiţii 
specifice: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echiva-
larea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical. 
Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul şi 
pe site-ul spitalului: www.
spitalulsf luca.ro. Date de 
contact: CUI: 4340650, fax: 
021.334.30.74, e-mail: sfluca.
runos@yahoo.com, Sorina 
Ciobotu, tel.021.334.30.10/229. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Gena Style Fashion SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Mașină cusut JL 

Shirley, 7 buc., 2.820 lei; Mașină cusut JK768BDI, 3 buc., 1.645 

lei; Mașină cusut 2 ace 4 fire, 2 buc., 1.072 lei. Prețurile mențio-

nate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata 

inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licita-       

ției, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub         

forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 

deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare, 

prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 13.04.2017, 

ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Business of Informational Technology SRL - Pitești, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Auto Fiat 

223/ AXG1A/ Doblo, serie șasiu ZFA22300005326230, an 

fabricație 2005, AG-09-XYP, 5.575 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoa-      

rele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei      

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii        

de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al      

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 

deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare, 

prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 14.04.2017, 

ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Panili Newconf SRL - Pitești, după cum urmează: 

Denumire,Valoare [lei, fără TVA]; Mașină de cusut butoniere 

drepte, 834 lei; Mașină de cusut nasturi, 701 lei; Mașină de cusut 

liniară, 530 lei; Masa cu mâner, 475 lei; Mașină de cusut/ surf JK 

795-5, 359 lei; Mașină de cusut JK 765B, 288 lei; Mobilier, 261 lei; 

Generator vapori, 233 lei; Masă călcat, 76 lei; Masă călcat, 76 lei; 

Generator 223, 45 lei; Generator, 45 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, urmă-      

toarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății 

taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scri-   

sorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al      

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 

deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare, 

prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 13.04.2017, 

ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.
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l Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, Jud.
Teleorman, str.Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoare lor 
posturi contractual vacante: 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru liftier: 
-acte studii/calificare în 
meseria de liftier; -curs de 
liftier; -autorizaţie ISCIR 
vizată pe 2017; -fără vechime. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru electro-
mecanic: -studii liceale sau 
şcoală profesională în califi-
carea electromecanic; -fără 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă în data 
d e   2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,   o r a 
10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunţate 
după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul 
Spitalului  Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publi-
cării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Bibliografia şi 
relaţii suplimentare la avizi-
erul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la servi-
ciul RUNOS, sau la telefoa-
n e l e :  0 2 4 7 . 3 0 6 . 7 5 8 / 
0247.306.723. 

l Colegiul Național Peda-
gogic „Ștefan Velovan”, cu 
sediul în localitatea Craiova, 
str.Amaradia, nr.72, județul 
Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție 
vacante de muncitor calificat 
( f o c h i s t )  - 1 / 1  n o r m ă . 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -probă scrisă: 26 aprilie 
2017, ora 10.00; -probă prac-
tică: 26 aprilie 2017, ora 12.00; 
-interviul: 03 mai 2017, ora 
10.00. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții, conform art.3 
din Regulamentul-cadru 
a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare: a)are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domi-
ciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
d)are capacitate deplină de 
exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnat(ă) definitiv pentru 

săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: -studii medii (cu 
diplomă de bacalaureat); 
-disponibilitate la program 
prelungit, în ture; -autorizație 
de fochist cu talon de vize 
anuale în vigoare; -nu sunt 
condiții de vechime. Dosarul 
de concurs cu documentele 
solicitate candidaților se 
depune la secretariatul unităţii 
în perioada 04-19 aprilie 2017, 
între orele 8.30-16.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine în 
zilele lucrătoare de la secreta-
riatul  unităţi i ,  telefon: 
0351.412.004, persoană de 
contact: Drăgan Cristina.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret 
n e g o c i a b i l .  Te l e f o n 
0244513935.

MEDICALE

Societatea Română de Aler-
gologie  ş i  Imunologie 
Clinică, prin conducerea ei, 
are plăcerea de a vă invita să 
fiţi alături de membrii aler-
gologi români la eveni-
mentul organizat de SRAIC 
pentru avertizarea legată de 
Bolile alergice. Această 
manifestare ştiinţifică este 
organizată la recomandarea 
Organizaţiei Mondiale de 
Alergie, WAO, în cadrul 
săptămânii de alergie, 4-8 
Apri l ie  2017.  Suntem 
convinşi că Mass Media este 
interesată de abordarea 
unor probleme pe care le 
întâmpină pacienţii  şi 
medicii alergologi. Eveni-
mentul se va desfăşura în 4 
Aprilie 2017, la Hotelul 
Bonjour, Strada Costache 
Negri, din Cluj-Napoca şi va 
fi deschis de o conferinţă de 
presă, între 11.00-11:30. În 
continuare se va desfăşura 
un simpozion ştiinţific 
tematic, şi are în vedere 
participarea a 50 de alergo-
logi.  Evenimentul este 
creditat de Colegiul Medi-
cilor cu 5 ECM. Vă aşteptăm 
cu drag la acest eveniment! 
Cu deosebită stimă, Diana 
Deleanu.

CITAȚII  
l Constantin Carmen Mătă-
luţa, cu ultim domiciliu 
cunoscut :  Craiova,  s tr. 
Câmpia Islaz, nr. 46, jud. Dolj, 

este citată la Judecătoria 
C r a i o v a ,  D o s a r  n r. 
28140/215/2016, obiect- 
P r e t e n ţ i i ,  î n  d a t a  d e 
19.04.2017, ora 9.30, CF3, în 
calitate de pârâtă în proces cu 
RAADPFL Craiova.

l Numita  Conţo lencu 
Gabriela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Băltenii de 
Jos, comuna Beştepe, judeţul 
Tulcea, este citată în calitate 
de pârâtă pentru divorţ, în 
dosarul Judecătoriei Tulcea, 
nr. 7206/327/2016, cu termen 
la data de 25.05.2017.

l Numita Stan Cristina 
Mihaela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Breasta, 
sat Cotu, str. Cărămizarilor, 
nr.46, judeţul Dolj, este citată 
la Judecătoria Craiova în data 
de 20.04.2017, Completul 
CMF 6, ora 10.30, în calitate 
d e  p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.8683/215/2016, în proces cu 
r e c l a m a n t u l  C o c î l n ă u 
Leonard Ștefan, obiectul dosa-
rului fiind stabilire locuinţă 
permanentă minor.

DIVERSE  
l Primaria Orasului Magu-
rele, avand sediul in judetul 
Ilfov, oras Magurele, str.Calu-
gareni, nr.2-4,  titular al P.U.Z. 
- statie de epurare, in locali-
tatea  Magurele, sat Varteju, 
T111, P427/2,  anunta publicul 
interesat   asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declan-
sarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul 
Agentiei   Protectia Mediului  
Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 9°°-11°°. Obser-
vatii  si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M.ILFOV in 
termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l SC Hella Romania SRL 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire 
hala de producţie, birouri şi 
parcare”, propus a fi amplasat 
în localitatea Ghiroda, strada 
Hella, nr.3, judeţul Timiş. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Timiş, localitatea 
Timişoara, Bv.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, şi la sediul SC 
Hella Romania SRL, locali-
tatea Ghiroda, strada Hella, 
nr.3, judeţ Timiş, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, 
vineri, între orele 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Timiş.

l Această informare este 
efectuată de: CNCF “CFR” 
SA Bucureşti-Sucursala Regi-
onală CF Craiova, B-dul. 
Decebal,  Nr.1, Craiova, 
Jude ţu l  Do l j ,  t e l e fon : 

0351.403.287, ce intenţionează 
să solicite de la Administraţia 
Naţională Apele Române-Ad-
ministraţia Bazinală de Apă 
Jiu, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizare 
“Lucrări de reabilitare la Pod 
CF km 200+306 fir I şi lucrări 
de amenajare albie”, amplasat 
în localitatea Cârcea, Judeţul 
Dolj. Această investiţie este 
existentă. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care 
doresc să transmita observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului.       

l Această informare este 
efectuată de: CNCF “CFR” 
SA Bucureşti-Sucursala Regi-
onala CF Craiova, B-dul. 
Decebal,  Nr.1, Craiova, 
Jude ţu l  Do l j ,  t e l e fon : 
0351.403.287, ce intenţionează 
să solicite de la Administraţia 
Naţională Apele Române-Ad-
ministraţia Bazinală de Apă 
Jiu, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizare 
“Lucrări de reabilitare la 
Podeţ CF km 226+575 şi 
lucrări de amenajare albie”, 
amplasat în localitatea Robă-
neşti, Judeţul Dolj. Această 
investiţie este existentă. 
Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţi-
onată. Persoanele care doresc 
sa transmita observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului.       

l RNP Romsilva -Adminis-
trația Parcului Natural 
Apuseni RA, în calitate de 
titular, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei 
de încadrare, conform HG 
nr.1076/2004, în vederea obţi-
nerii avizului de mediu pentru 
„Planul de management al 
Parcului Natural Apuseni şi al 
s i tur i lor  Natura  2000 : 
R O S C I 0 0 0 2  A p u s e n i , 
ROSCI0016 Buteasa ş i 
R O S P A 0 0 8 1  M u n ţ i i 
Apuseni-Vlădeasa”. Planul 
poate fi consultat la sediul 
RNP Romsilva -Administrația 
Parcului Natural Apuseni RA, 
din comuna Rieni, localitatea 
Sudrigiu, nr.136, județul Bihor, 
în zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.30, şi vineri, între orele 
8 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  d i n  d a t a 
30.03.2017. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, 
comentarii şi sugestii până la 
data de 18.04.2017, la APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99, blocul 9B, cod: 400609, 
t e l . 0 2 6 4 . 4 1 0 . 7 2 2 ,  f a x : 
0264.412.914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro.

l Această informare este 
efectuată de: CNCF “CFR” 
SA Bucureşti-Sucursala Regi-

onală CF Craiova, B-dul. 
Decebal,  Nr.1, Craiova, 
Jude ţu l  Do l j ,  t e l e fon : 
0351.403.287, ce intenţionează 
să solicite de la Administraţia 
Naţională Apele Române-Ad-
ministraţia Bazinală de Apă 
Jiu, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizare 
“Lucrări de reabilitare la 
Podeţ CF km 279+884 fir I şi 
lucrări de amenajare albie”, 
amplasat în localitatea 
Brădeşti ,  Judeţul  Dolj . 
Această investiţie este exis-
tentă. Persoanele care doresc 
să obţină informaţii suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţi-
onată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului.       

l Kertec Romania SRL cu 
sediul în Arad, str. Feleacului, 
nr. 1, ap. 15/I/7/10/5, doreşte 
să obţină autorizaţie de mediu 
pentru activitatile de desin-
sectie, dezinfectie, dertizare 
(servicii D.D.D.) desfasurate 
la beneficiari, in afara sediilor 
proprii, cod CAEN 8129 "Alte 
activitati de curatenie", având 
ca principale faze ale proce-
sului tehnologic următoarele: 
Măsurile de protecţie a facto-
rilor de mediu: Apă: Pentru 
prepararea soluţiilor apa este 
asigurată de beneficiarii lucră-
rilor. Aer: Sursele şi poluanti 
pentru aer: gazele de ardere a 
carburantului (motorina). 
Instalaţii pentru colectarea, 
epurarea şi dispersia gazelor 
reziduale: nu este cazul. Sol: 
Gararea autospecializatei se 
face in curtea unitatii, pe  o 
platforma betonata; Echipa-
mentele folosite in realizarea 
serviciilor D.D.D se pastreaza 
la sediul societatii, intr-o inca-
pere separata, cu pardosea din 
beton. Gestiunea deşeurilor: 
Sursele de deşeuri, tipuri, 
compoziţie şi cantităţi de 
deseuri rezultate: - ambalajele 
(bidoane din material plastic) 
rezultate în urma desfasurării 
activităţilor de deratizare, 
dezinfectie şi dezinsecţie sunt 
clatite la locul de prestare a 
serviciilor. Modul de gospodă-
rire a deşeurilor: depozitare 
controlata pana la predarea 
lor societatii colectoare. 
Ambalajele /recipientii rezul-
tati sunt depozitati 1-2 zile 
intr-o incapere separata,  
impreuna cu aparatele  folo-
site la prestarea serviciului de 
unde sunt apoi predate presta-
torului serviciului de colectare, 
potrivit contractului. Gunoiul 
menajer este adunat în pubele. 
Uleiul uzat, filtrele ramân la 
societatea autorizata service. 
Anvelopele şi acumulatorii 
retur la furnizor. Observaţiile 
publicului formulate în scris /
informaţiile privind potenţi-
alul impact asupra mediului 
se depun/pot fi consultate la 
sediul  Agenţ ie i  pentru 
Protecţia Mediului Arad, 

Splaiul Mureşului FN, tel. 
0257/280331; 0257/280996, în 
timp de zece (10) zile lucră-
toare după data publicării 
prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Preşedintele C.A. al S.C. 
Suport Logistic Bucuresti 
S.A., cu sediul în Bucureşti, 
str. Teius, nr.73-77, sector 5, 
C . U . I .  R O  4 0 1 9 3 7 5 , 
J40/13612/1993, tel/fax: 
0214203472/0214200171, 
convoacă potrivit  Legii 
297/2004 şi a Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor pentru data de 
02.05.2017, ora12,00 la sediul 
societăţii. Sunt convocaţi toţi 
acţionarii societăţii înscrişi în 
Registrul Consolidat al acţio-
narilor la data de referinţă 
11.04.2016 şi va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezen-
tarea şi aprobarea raportului 
de gestiune al administrato-
rului pe anul 2016; 2.Prezen-
tarea şi aprobarea raportului 
auditorului financiar pentru 
activitatea financiar-contabilă 
pe anul 2016; 3.Prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil 
şi a contului de profit şi pier-
dere pe anul 2016; 4.Prezen-
tarea şi aprobarea Proiectului 
BVC pe anul 2017; 5.Stabi-
lirea datei de indentificare a 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
AGOA, conform prevederilor 
legii  297/2004, ca fiind 
19.05.2017. A.În conformitate 
cu prevederile art.7 din Regu-
lamentul CNVM nr.6/2009 
privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor comerciale: (1)
Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: 
a)de a introduce puncte în 
ordinea de zi a adunării gene-
rale cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală; b)de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse în 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. (2)Drepturile prevăzute 
la alin.(1) pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). (3)Acţio-
narii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) 
în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convo-
cării. B.Potrivit prevederilor 
art.13 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009 privind exer-
citarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adună-
rilor generale ale societăţilor 
comerciale: (1)Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării 
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generale. Societatea comer-
cială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adre-
sate de acţionari. (2)Dreptul 
de a pune întrebări şi obligaţia 
de a răspunde pot fi condiţio-
nate de măsurile pe care socie-
tăţile comerciale le pot lua 
pentru a asigura identificarea 
acţionarilor, buna desfăşurare 
şi pregătire a adunării gene-
rale, precum şi protejarea 
confidenţialităţii şi a intere-
selor comerciale ale societă-
ţilor. Societăţile pot formula 
un răspuns general pentru 
întrebările cu acelaşi conţinut. 
Se consideră că un răspuns 
este dat dacă informaţia perti-
nentă este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii 
în format întrebare- răspuns. 
Acţionarii pot participa la 
adunările generale fie personal 
prin reprezentanţi în condiţiile 
legii prin procuri speciale, care 
pot fi obţinute de la sediul 
societăţii, începând cu data 
publicării convocării adunării 
generale ordinare a acţiona-
rilor în Monitorul Oficial. 
Materialele aferente Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor vor putea fi consultate la 
sediul societăţii. În cazul în 
care nu sunt întrunite condi-
ţiile de cvorum prevăzute în 
Actul Constitutiv al societăţii, 
va avea loc o nouă şedinţă în 
data de 03.05.2017, la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

l S.C. Granat S.A. Cap 
Aurora ,  Hote l  Granat , 
Mangalia, Jud. Constanţa. 
J13/2198/1995. CUI: RO 
7616130. În temeiul dispoziţi-
ilor art. 117 al Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, modificată şi repu-
blicată subsemnatul Nicula 
George Gabriel, în calitate de 
Administrator Unic Convoc 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor societăţii 
Granat S.A. („Societatea”), 
persoană juridică română, cu 
sediul în Cap Aurora, Hotel 
Granat, jud. Constanţa, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Constanţa sub nr. 
J13/2198/1995, având C.I.F. 
7 6 1 6 1 3 0 ,  î n  d a t a  d e 
04.05.2017, ora 12:00 pentru 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, la următoarea 
locaţie: Constanţa, str. Timi-
şana nr. 34, bloc BRD etaj 3, 
jud. Constanţa, cu următoarea 
Ordine de zi: 1. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Admi-
nistratorului pe anul 2016; 2. 
Prezentarea Raportului Comi-
siei de Cenzori privind situaţia 
f i n a n c i a r ă  a n u a l ă  l a 
31.12.2016. 3. Discutarea şi 
aprobarea situaţiei financiare 
anuale pe anul 2016; 4. 
Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 
2016; 5. Prezentarea, discu-
tarea şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2017; 6. Repartizarea 

profitului net obţinut în exerci-
ţiul financiar 2016; 7. Prescri-
erea datoriilor/ creanţelor 
neîncasate/ neplătite mai vechi 
de 3 ani; 8. Încheierea unui 
contract de chirie ce va avea 
ca obiect darea în locaţiune a 
activelor societăţii. 9. Diverse. 
În cazul în care la data şi la 
ora precizate se constată că nu 
sunt îndeplinite condiţiile 
necesare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale Ordinare, 
se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc, în 
data de 05.05.2017, ora 12,00 
pentru Adunarea Generală 
Ordinară. La Adunarea Gene-
rală Ordinară vor participa 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data 
de 21.04.2017, stabilită ca dată 
de referinţă. Acţionarii pot 
participa la adunare direct sau 
prin mandatari împuterniciţi 
cu procură specială, ce se va 
depune la sediul societăţii 
până la data de 03.05.2017. 
Administrator Unic, Nicula 
George Gabriel.

l S.C.  All iance Qwest 
Company S.A. Constanţa, str. 
Timişana nr. 34, camera 7, etaj 
4 .  J13/1894/2013,  CUI 
3 2 1 5 5 8 5 2 .  C o n v o c a r e . 
S u b s e m n a t u l ,  R a d u c a 
Septimiu Manuel, în calitate 
de administrator unic al socie-
tăţii Alliance Qwest Company 
S.A., convoacă adunarea 
generală ordinară Societăţii 
Alliance Q West Company - 
S.A.(„Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în 
Constanţa, str. Timişana nr. 
34, camera 7, etaj 4, judeţul 
Constanţa, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
C o n s t a n ţ a  s u b  n r . 
J13/1894/2013, având CUI 
3 2 1 5 5 8 5 2 ,  î n  d a t a  d e 
04.05.2017, ora 12,00 pentru 
Adunarea Generală Ordinară, 
la  sediul  societăţi i  din 
Constanţa, str. Timişana nr. 
34, camera 7, etaj 4, judeţul 
Constanţa, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Admi-
nistratorului pe anul 2016; 2. 
Prezentarea Raportului Comi-
siei de Cenzori privind situaţia 
f i n a n c i a r ă  a n u a l ă  l a 
31.12.2016. 3. Discutarea şi 
aprobarea situaţiei financiare 
anuale pe anul 2016; 4. 
Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 
2016; 5. Reînnoirea manda-
tului administratorului; 6. 
Discutarea cuantumului sala-
riului administratorului şi 
încheierea unui contract de 
mandat/ administrare cu 
acesta; 7. Diverse. În cazul în 
care la data şi la ora precizate 
se constată că nu sunt îndepli-
nite condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea Adunării Gene-
rale Ordinare, se convoacă o 
nouă Adunare Generală Ordi-
nară, cu aceeaşi ordine de zi şi 
în acelaşi loc, în data de 
05.05.2017, ora 12,00 pentru 

Adunarea Generală Ordinară. 
La Adunarea Generală Ordi-
nară vor participa toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 
21.04.2017, stabilită ca dată de 
referinţă. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare direct sau prin 
mandatari împuterniciţi cu 
procură specială, ce se va 
depune la sediul societăţii 
până la data de 03.05.2017. 
Administrator Unic, Raduca 
Septimiu Manuel.

LICITAȚII  
l Birou Executor Judecăto-
resc Balaci Titi, cu sediul în 
Craiova, str.România Munci-
toare, nr.67, vinde la licitaţie 
publică la data de 27.04.2017, 
ora 11.00, imobilul situat în 
Craiova, str.Banu Mihalcea, 
nr.1, jud.Dolj. Preţ pornire: 
497.850Lei. 

l Comuna Devesel închiriază 
suprafeţe de păşune comunală 
în condiţiile prevăzute de 
O.U.G. 34/2013 şi H.G. 
1064/2013. Solicitările se vor 
depune până la data de 
12.04.2017 însoţite de actele 
necesare. Caietul de sarcini şi 
relaţii se pot obţine de la sediul 
Primăriei Devesel sau la  
telefon 0252/707111.

l Primăria oraşului Braga-
diru, cu sediul în oraşul 
Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 
249, judeţul Ilfov, scoate la 
licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii, terenul în 
suprafaţă de 2295 mp,  situat 
în domeniul public al oraşului 
Bragadiru, județul Ilfov 
-Tarla: 105-106-107-108-109-
110, Parcela: 494-496-497-498-
499-500-502-503-505-518-519-
521-522-523-524-525, Lot 1, 
cu destinația ”desfăşurării 
unor activități sportive”. Lici-
taţia va avea loc în data de 
11.05.2017, orele 10.00. 
Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solici-
tate, conform Caietul de 
sarcini, se vor depune până la 
data de 08.05.2017, orele 
15.00, la Registratura Primă-
riei oraşului Bragadiru judeţul 
Ilfov. Relaţii  la telefon 
0214480795 interior 123.

l SC Rimti Com SRL, in 
faliment, anunta vanzare, prin 
lichidatorul judiciar C.I.I. 
Tudor Catalin George a 
bunului din patrimoniu, prin 
licitatie publica. Sedintele de 
licitatie vor avea loc sapta-
manal, in fiecare zi de vineri, 
i n c e p a n d  c u  d a t a  d e 
07.04.2017 la sediul lichidato-
rului judiciar situat in Ploiesti, 
Str.  Cerna nr.  11,  Jud. 
Prahova. Date de contact: 
telefon 0725093254; fax 
0344404029; email catalin.
george.tudor@gmail.com. 
Bunul ce urmeaza a fi licitat: 
Chiosc PVC (Constructie 
provizorie), pret redus cu 40% 
fata de pretul stabilit in cadrul 

raportului de evaluare. 
Caietul de sarcini, in valoare 
de 500 lei, se va putea achizi-
tiona de la sediul lichidato-
rului judiciar.

l SC Costrade Impex SRL, 
prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitatie publica a 
ansamblului de bunuri imobile 
ce fac obiectul garantiilor 
imobiliare a creantelor detinute 
de toti creditorii garantati si 
anume: teren intravilan in 
suprafata de 2600 mp in acte, 
2558 mp masurata, situat in 
Cocosesti, T8 A521/189, inscris 
in CF 21301 a com. Paulesti; 
teren extravilan in suprafata 
de 1240 mp in acte, 1240 mp 
masurata, situat in inscris in 
CF 20111 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 
3800 mp in acte, 3773 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
inscris in CF 20297 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 2200 mp in acte, 
2122 mp masurata, situat in 
Paulesti, inscris in CF 20194 a 
com. Paulesti; teren intravilan 
in suprafata de 880 mp in acte, 
880 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF vechi 
2136 a com. Paulesti, CF nou 
20294; teren intravilan in 
suprafata de 1304 mp in acte, 
1270 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF 20203 
a com. Paulesti; teren extra-
vilan in suprafata de 320 mp in 
acte, 320 mp masurata, inscris 
in CF 20093 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 
1320 mp in acte, 1320 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
inscris in CF 20305 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 2871 mp in acte, 
2871 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF vechi 
2053, CF nou 20038 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 730 mp in acte, 
730 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF 20040 
a com. Paulesti; teren intra-
vilan in suprafata de 1370 mp 
in acte, 1460 mp masurata, 
situat in Cocosesti, inscris in 
CF 20039 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 
2600 mp in acte, 2500 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
inscris in CF 20779 a com. 
Paulesti; teren extravilan in 
suprafata de 2000 mp in acte, 
2038 mp masurata, inscris in 
CF 20780 a com. Paulesti; 
teren extravilan in suprafata 
de 2160 mp in acte, 2124 mp 
masurata, situat in Paulesti, 
inscris in CF 20219 a com. 
Paulesti; teren extravilan in 
suprafata de 2220 mp in acte, 
2233 mp masurata, inscris in 
CF vechi 6506, CF nou 20110 a 
com. Paulesti; teren extravilan 
in suprafata de 712 mp in acte, 
742 mp masurata, inscris in CF 
20299 a com. Paulesti; teren 
extravilan in suprafata de 3427 
mp in acte, 3427 mp masurata, 
situat in Cocosesti, inscris in 
CF 20202 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 

3278 mp in acte, 3248 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
T8 A521/193;A1000, inscris in 
CF 20675 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 
800 mp in acte, 800 mp masu-
rata, situat in Cocosesti, inscris 
in CF 20265 a com. Paulesti; 
teren intravilan in suprafata de 
3000 mp in acte, 2935 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
inscris in CF 20416 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 4520 mp in acte, 
4607 mp masurata, situat in 
Cocosesti, T8 A521/196; 
A521/196Bis; T9; A1001, 
inscris in CF 20650 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 960 mp in acte, 
960 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF vechi 
2113, CF nou 20694 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 3900 mp in acte, 
3800 mp masurata, situat in 
Paulesti, inscris in CF 20690 a 
com. Paulesti; teren extravilan 
in suprafata de 2145 mp in 
acte, 2145 mp masurata, inscris 
in CF 20232 a com. Paulesti; 
teren extravilan in suprafata 
de 2100 mp in acte, 2079 mp 
masurata, situat in Cocosesti, 
inscris in CF 20719 a com. 
Paulesti; teren extravilan in 
suprafata de 3000 mp in acte, 
2998 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF 20331 
a com. Paulesti; teren extra-
vilan in suprafata de 2140 mp 
in acte, 2223 mp masurata, 
inscris in CF 20105 a com. 
Paulesti; teren intravilan in 
suprafata de 696 mp in acte, 
696 mp masurata, situat in 
Cocosesti, inscris in CF 20251 
a com. Paulesti; teren intra-
vilan in suprafata de 320 mp in 
acte, 320 mp masurata, situat 
in Cocosesti, inscris in CF 
20252 a com. Paulesti; teren 
intravilan in suprafata de 1300 
mp in acte, 1272 mp masurata, 
situat in Cocosesti, inscris in 
CF 20244 a com. Paulesti; 
teren in suprafata de 3480 mp 
in acte, 3283 mp masurata, 
situat in Cocosesti, inscris in 
CF vechi 6966, CF nou 20873 a 
com. Paulesti; teren intravilan 
in suprafata de 2100 mp in 
acte, 2095 mp masurata, situat 
in Cocosesti, inscris in CF 
21302 a com. Paulesti; teren 
extravilan in suprafata de 9930 
mp in acte, 9996 mp masurata, 
situat in Paulesti, inscris in CF 
20041 a com. Paulesti; teren 
extravilan in suprafata de 3570 
mp in acte, 3662 mp masurata, 
situat in Paulesti, inscris in CF 
20042 a com. Paulesti. Licitaţia 
publica are loc pe data de 
12.04.2017 orele 12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 265.000 euro, 
care se va achita in lei la cursul 
euro comunicat de BNR in 
ziua efectuarii platii. Licitatia 
publica are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data 
de 21.03.2017 si in conformi-
tate cu caietul de sarcini 

intocmit de lichidatorul judi-
ciar in valoare de 3500 lei fara 
TVA. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, 
prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitatie 
publica a terenurilor intravi-
lane in suprafata totala de 
9431 mp, respectiv teren in 
suprafata de 5205 mp inscris 
in CF nr. 23822 a Com. 
Paulesti pe care se afla un put 
forat si a terenului in supra-
fata de 4226 mp inscris in CF 
nr. 23823 a com. Paulesti, 
ambele terenuri situate in 
com. Paulesti, sat Paulestii 
Noi, str. Principala, nr. 1, jud. 
Prahova. Licitaţia publica are 
loc pe data de 12.04.2017 
orele 12.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud. Prahova. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 
179.200 euro, care se va 
achita in lei la cursul euro 
comunicat de BNR in ziua 
efectuarii platii. Licitatia 
publica are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din 
data de 21.03.2017 si in 
conformitate cu caietul de 
sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar in valoarea de 
2000 lei fara TVA. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

PIERDERI  
l Declar că am pierdut certi-
ficatul de înmatriculare 
pentru auto Daewoo Cielo cu 
n u m ă r  î n m a t r i c u l a r e 
B-31-TKA, înmatriculat pe 
numele Antoni Dan (decedat).

l Pierdut Certificat Consta-
tator eliberat de ORC Arad 
pentru Sc Franck Doors Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificate Consta-
tator nr. 542883/2012  pt sediu 
si terti (ambulant) eliberat de 
ORC Arad pentru Cismas 
Dacian Eugen ,,Total Service 
DIP''  Il .Il declar nul.

l SC Az Capital Advisors 
SRL cu sediul in str.Alexandru 
Constantinescu, nr.35, ap.03, 
biroul 2, sector 1, Bucuresti 
avand CUI.RO22236070, 
declar pierdut si nul certifi-
catul de inregistrare emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comertului Bucuresti.

l Pierdut legitimatie de 
student, pe numele Ion Cata-
lin-Florentin, de la Universi-
tatea Ecologica Bucuresti. O 
declar nula.

l S.C. Centrul Medical Mega 
S.R.L., cu sediul în sat Nuci, 
comuna Nuci, şos. Calea 
Bucureşti nr. 258, în incinta 
Complexului de Sănătate, 
judeţ Ilfov, C.U.I. 16447499, 
J23/1922/18.06.2008, declară 
pierdut certificatul de înregis-
trare cu seria B nr. 2994217. Se 
declară nul.

ANUNȚURI


