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OFERTE SERVICIU
l Unitatea Militară 0575 Bucureşti,
cu sediul în Şoseaua de Centură
nr.24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov,
organizează concurs pentru încadrare, prin recrutare din sursă
externă, a 7(şapte) posturi de
personal contractual, muncitor calificat IV-I, specialitatea fochist la
cazane de apă caldă şi cazane de
abur de joasă presiune (COR
818207) din cadrul Structurii Administrative a unităţii. Condiţii specifice: -să aibă studii medii; -să deţină
autorizaţie de fochist clasa C, valabilă la data susţinerii concursului;
-să fie declaraţi apt medical şi psihologic; -să aibă o vechime în muncă
de minim un an. Concursul se va
desfăşura la sediul Unităţii Militare
0575 Bucureşti din Şoseaua de
Centură nr.24, oraş Măgurele,
judeţul Ilfov, după cum urmează: -la
data de 11.04.2018, ora 11.00, proba
scrisă; -la data de 17.04.2018, ora
11.00, interviul. Data limită până la
care se pot depune cererile de
înscriere pentru aceste posturi este:
09.01.2018 (ora 14.00), la sediul
unităţii din str. Jandarmeriei nr.
9-11, sector 1, Bucureşti. Data limită
până la care se pot depune dosarele
de înscriere pentru aceste posturi
este: 16.01.2018 (ora 14.00), la sediul
unităţii din str. Jandarmeriei nr.
9-11, sector 1, Bucureşti.Condiţiile
de înscriere, documentele necesare
întocmirii dosarului de candidat,
bibliografia şi tematica, calendarul
desfăşurării concursurilor sunt
publicate pe pagina de internet:
www.jandarmeriabucureşti.eu
(cariera/angajări) şi afişate la sediul
unităţii. Relaţii suplimentare pot fi
obţinute, la numărul de telefon:
021.409.64.43- Serviciul Resurse
Umane, între orele 09.00-15.30.
Persoană de contact: Deleanu
Cosmina.
l Unitatea Militară 0575 Bucureşti,
cu sediul în Şoseaua de Centură
nr.24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov,
organizează concurs pentru încadrare, prin recrutare din sursă
externă, a unui post de personal
contractual, şofer II-I, specialitatea
şofer de autobuz (COR 833101), din
cadrul Structurii Administrative a
unităţii. Condiţii specifice: -să aibă
studii medii; -să deţină permis de
conducere categoriile B şi D; -să aibă
o vechime în muncă de minim un
an; -să fie declaraţi apt medical şi
psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Militare 0575
Bucureşti din Şoseaua de Centură
nr.24, oraş Măgurele, judeţul Ilfov,
după cum urmează: -la data de
12.04.2018, ora 11.00, proba scrisă;
-la data de 18.04.2018, ora 11.00,
interviul. Data limită până la care se
pot depune cererile de înscriere
pentru aceste posturi este:
09.01.2018 (ora 14.00), la sediul
unităţii din str. Jandarmeriei nr.
9-11, sector 1, Bucureşti. Data limită
până la care se pot depune dosarele
de înscriere pentru aceste posturi
este: 16.01.2018 (ora 14.00), la sediul
unităţii din str. Jandarmeriei nr.
9-11, sector 1, Bucureşti. Condiţiile

de înscriere, documentele necesare
întocmirii dosarului de candidat,
bibliografia şi tematica, calendarul
desfăşurării concursurilor sunt
publicate pe pagina de internet:
www.jandarmeriabucureşti.eu
(cariera/angajări) şi afişate la sediul
unităţii. Relaţii suplimentare pot fi
obţinute, la numărul de telefon:
021.409.64.43- Serviciul Resurse
Umane, între orele 09.00-15.30.
Persoană de contact: Deleanu
Cosmina.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor
funcţii contractuale de execuţie,
vacante si temporar vacante: 5
posturi asistent medical debutant
specialitatea medicină generală –
perioadă nedeterminată. Concursul
va avea loc la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat în data de
05.02.2018, ora 10,00 – proba scrisă.
Condiţiile generale si specifice de
participare la concurs se vor afişa la
sediul Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro.Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la data
de 16 ianuarie 2018 inclusiv, ora
16,00 la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat.Relaţii suplimentare
se pot obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor
funcţii contractuale de execuţie,
vacante:2 posturi infirmieră debutantă – perioadă nedeterminată; 2
posturi îngrijitoare – perioadă nedeterminată;1 post brancardier – perioadă nedeterminată.Concursul va
avea loc la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în data de
12.02.2018, ora 10,00 – proba scrisă.
Condiţiile generale si specifice de
participare la concurs se vor afişa la
sediul Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro.Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la data
de 16 ianuarie 2018 inclusiv, ora
16,00 la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare
se pot obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor
funcţii contractuale vacante:1 post
consilier juridic debutant - perioada
nedeterminata - Biroul de management al calitatii serviciilor medicale;
2 posturi operator date – Biroul
Informatica, DRG si Statistica
Medicala. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat în data de 05.03.2018, ora
10,00 – proba scrisă.Condiţiile generale si specifice de participare la
concurs se vor afişa la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat,
precum si pe site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.spitalrms.

ro.Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 16 ianuarie 2017 inclusiv, ora 16,00 la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat.Relaţii suplimentare se pot
obtine la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat şi la numărul de
telefon 0238561231.
l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza prevederilor H.G 286/2011:concurs pentru
încadrarea din sursă externă, a trei
posturi vacante de personal contractual astfel: îngrijitor în cadrul
Centrului Galaţi; muncitor calificat I
(fochist) în cadrul Centrului Arad;
muncitor calificat IV-I (instalator şi
montator de ţevi) în cadrul
Centrului Bucureşti. Condiţii specifice: Pentru posturile de îngrijitor şi
muncitor calificat IV-I: să aibă cel
puţin studii gimnaziale; Pentru
postul de muncitor calificat I: să aibă
cel puţin studii gimnaziale;să aibă
absolvit un curs de fochist (dovedit
printr-un atestat, diplomă sau calificare). Concursul va consta în 2
probe, proba practică ce se va desfăşura în data de 15.02.2018, ora 10.00,
la Centrul Otopeni, Şos.Bucureşti-Ploieşti nr.257 şi interviul ce se
va desfăşura la data de 21.02.2018,
ora 10.00, la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5. Dosarele de înscriere la examen/concurs
se vor depune la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din
Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5, în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunţului, în intervalul orar 08.00 – 16.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.410.75.13, interior 19032, în
zilele lucrătoare între orele 8.0016.00, persoană de contact subinspector de poliţie Bucicoiu Carmen.
l Inspectoratul General pentru
Imigrări organizează, în baza prevederilor H.G 286/2011:concurs pentru
încadrarea din sursă externă a unui
post de personal contractual astfel:
Referent II-I A în cadrul Centrului
Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi-Financiar.Condiţii specifice:
Pentru postul de referent II-I A:
studii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat profil economic sau
studii postliceale, profil economic;Concursul va consta în 2 probe,
proba scrisa ce se va desfăşura în
data de 15.02.2018, ora 10.00 si
interviul ce se va desfăşura în data
de 21.02.2018, ora 10, la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col.
Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5.Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
Inspectoratului General pentru
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col.
Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5, în termen de cel mult 10
zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, în intervalul orar 08.00 –
16.00.Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior 19063 - în zilele lucrătoare între

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
orele 8.00-16.00, persoană de contact
comisar sef de poliţie Barbulescu
Valentina.
l Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu
sediul în Bucureşti, str.Căldăruşani,
nr.9, sector 1, București, cod fiscal:
4283333, în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale,
pe perioadă nedeterminată: -1 post
asistent medical generalist principal
(PL)- Secția I Sediul Central; -1 post
asistent medical generalist principal
(PL)- Secția III Sediul Central; -1
post asistent medical generalist (PL)Secția Clinică IV Sediul Central; -1
post asistent medical generalist
principal (PL)- Secția I Sediul
Otopeni; -1 post asistent medical
generalist (PL)- Secția I Sediul
Otopeni; -1 post infirmieră (G)Secția I Sediul Otopeni; -1 post asistent medical generalist (PL)- Secția
II Sediul Otopeni; -1 post infirmieră
(G)- Secția II Sediul Otopeni; -1 post
asistent medical generalist (PL)Secția III Sediul Otopeni; -1 post
asistent medical generalist (PL)Secția IV Sediul Otopeni; -1 post
asistent medical generalist debutant
(PL)- Secția IV Sediul Otopeni; -1
post asistent medical nutriție dietetică principal (PL)- Sediul Otopeni;
-1 post registrator medical- Serviciul
statistică şi informatică medicală; -1
post manipulant bunuri (G)- Serviciul administrativ; -2 posturi economist II- Serviciul achiziții publice,
contractare. Condițiile generale de
ocupare a postului sunt prevăzute la
art.3 din HG nr.286/2011. Condițiile
specifice de participarea la concurs
conform Ordin nr.1470/2011 sunt
următoarele: asistent medical generalist principal (PL): -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
adeverință grad principal, minim 5
ani vechime ca asistent medical
generalist, constituie un avantaj
cunoașterea limbii engleze; asistent
medical nutriție şi dietetică principal
(PL): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, curs de specializare nutriţie şi dietetică, adeverință
grad principal, minim 5 ani vechime
ca asistent medical nutriţie şi dietetică; asistent medical generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, minim 6 luni vechime în
specialitate constituie un avantaj
cunoaşterea limbii engleze; asistent
medical generalist debutant (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, fără vechime constituie
un avantaj cunoaşterea limbii
engleze; infirmieră: -şcoală generală,
curs de infirmiere organizat de
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Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de
infirmiere organizat de furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii
-Direcţia generală resurse umane şi
certificare, minim 6 luni vechime în
specialitate; registrator medical:
-diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii,
minim 6 luni vechime în activitate;
economist II: -diplomă de licenţă,
curs de specialitate în achiziţii
publice, minim 6 luni vechime în
specialitate; manipulant bunuri:
-diplomă de absolvire a şcolii generale, minim un an vechime în activitate. Proba scrisă se va desfășura în
data 25.01.2018, ora 10.00, și interviul în data 30.01.2018, ora 10.00, în
Str.Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București. Dosarele de concurs vor
conține documentele prevăzute la
art.6 din HG 286/2011 și se pot
depune până la data de 16.01.2018,
ora 15.00, la sediul Institutului din
Str.Căldărușani, nr.9, Sector 1. Informaţiile referitoare la organizarea şi
desfăşurarea concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, calendarul de desfăşurare a concursului
sunt afişate la sediul Institutului, pe
pagina de internet: www.ana-aslan.
ro și portalul: posturi.gov.ro. Relații
suplimentare la tel.031.805.93.01-05,
int.123.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.188/1999, Primăria Comunei
Ciorani, județul Prahova, organizează concurs în vederea ocupării
unor funcții publice de execuție
vacante de: -1 inspector, clasa I, grad
profesional debutant -Compartiment Registrul Agricol; -1 polițist
local, clasa I, grad profesional debutant; -1 polițist local, clasa III, grad
profesional principal. Condiții generale: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice:
1.Inspector, clasa I, grad profesional
debutant -compartiment registrul
agricol: 1.Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în specialitatea administrație publică, agronomie, zootehnie; 2.Cunoștințe
operare calculator; 2.Polițist local,
clasa I, grad profesional debutant:
1.Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice
sau administrative; 3.Polițist local,
clasa III, grad profesional principal:
1.Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; 2.Vechime în muncă:
5 ani. Data și locul desfășurării
concursului: -Proba scrisă în data de
29.01.2018, ora 10.00, -Proba
interviu în data de 31.01.2018, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Ciorani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Primăriei

II

anunțuri

Comunei Ciorani, județul Prahova,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Relații la
telefon: 0244.462.025.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu
sediul în Bucureşti, Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf.HG nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: 1)
administrator financiar (S) -1 post în
cadrul Direcţiei Resurse Umane-Salarizare, Serviciul Resurse Umane,
plătit din bugetul aferent activităţii
de la cămine-cantină. Condiţii specifice: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă, certificat de absolvire a unui
curs de „inspector resurse umane”
autorizat ANC, vechime în muncă
de minimum 5 ani, vechime în specialitatea studiilor superioare de
minimum 3 ani, cunoştinţe de
operare pe calculator (MS Office,
Internet Explorer etc.) -nivel mediu,
cunoştinţe de operare în Registrul de
evidenţă al salariaţilor (Revisal),
cunoaşterea legislaţiei şi a normelor
specifice activităţii de resurse umane
din învăţământul superior, limbi
străine: engleză -nivel începător,
abilităţi bune de comunicare şi
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, punctualitate, atenţie la detalii,
capacitate de a lucra în condiţii de
stress, disponibilitate pentru
program prelungit, atunci când este
cazul şi nu a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu
pentru motive disciplinare în ultimii
5 ani. Constituie avantaj şi absolvirea altor cursuri de specializare în
domeniul postului scos la concurs. 2)
casier (M) -1 post în cadrul Direcţiei
Economice pentru activitatea de la
Serviciul Cămine-Cantină. Condiţii
specifice: studii medii cu diplomă de
bacalaureat, cunoştinţe operare
PC:Word, Excel -nivel mediu, experienţă în muncă minimum 5 ani.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 16.01.2018, la sediul
UTCB, din Bd.Lacul Tei, nr.122-124,
Sectorul 2, Blocul Administrativ,
camera nr.33, în intervalul orar
08.00-15.30. Proba scrisă va avea loc
în data de 23.01.2018, ora 10.00, la
sediul UTCB, din Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr.41, et.11, pentru
postul de casier (M) din cadrul
Direcţiei Economice şi ora 14.00,
camera nr.104, et.3, pentru postul de
administrator financiar (S) din
cadrul Serviciului Resurse Umane.
Data şi ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul UTCB, din
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr.33,
pe: www.utcb.ro sau la telefon:
021.242.12.08, persoană de contact:
Dragomir Margareta.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu
sediul în Bucureşti, Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf.HG nr.286/2011,
pentru ocuparea posturilor contractuale, temporar vacante, de îngrijitor- 4 posturi, în cadrul Direcţiei
Administrative, Serviciul Administrativ şi Patrimoniu. Condiţii specifice: studii generale, minim 8 clase,
experienţă în muncă 0 ani, rapiditate şi îndemânare, organizarea
locului de muncă, rigurozitate în
ceea ce priveşte regulile de igienă,
ordonată, serioasă, disciplinată şi o
atitudine pozitivă şi conciliantă în
relaţiile cu colegii. Data-limită până
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la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 09.01.2018,
la sediul UTCB, din Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr.33, în intervalul
orar 08.00-15.30. Proba scrisă va
avea loc în data de 16.01.2018, ora
12.00, la sediul UTCB, din Bd.Lacul
Tei, nr.122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr.104, et.3.
Data şi ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul UTCB, din
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul 2,
Blocul Administrativ, camera nr.33,
pe: www.utcb.ro sau la telefon:
021.242.12.08, persoană de contact:
Dragomir Margareta.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu
sediul în Bucureşti, bld.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf.HG nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante:
-Auditor I (S) în cadrul Serviciului
de Audit Intern. Condiţii specifice:
-Studii superioare de lungă durată în
ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti; -Certificat de absolvire a unui
curs de „Auditor intern” recunoscut
de Autoritatea Naţională pentru
Calificări, curs postuniversitar sau
de masterat în audit; -Certificat de
atestare eliberat de către Ministerul
Finanţelor Publice; -Vechime în
specialitatea studiilor superioare de
minimum 1 an; -Vechime în funcţia
de auditor de minimum 1 an;
-Cunoaşterea legislaţiei şi a
normelor specifice activităţii de
audit intern, inclusiv codul privind
conduita etică a acestuia; -Cunoştinţe de operare pe calculator (MS
Office, Internet Explorer etc.) -nivel
mediu; -Nu a încetat contractul
individual de muncă/raportul de
serviciu pentru motive disciplinare
în ultimii 5 ani; -Limbi străine:
engleză şi/sau franceză -nivel începător. Constituie avantaj absolvirea
altor cursuri de specializare în
domeniul postului scos la concurs.
-Administrator financiar, cu studii
superioare, în cadrul Direcţiei
Economice. Condiţii specifice:
1.Absolvent cu studii superioare
economice; 2.Vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani; 3.
Cunoştinţe operare PC -Word, Excel
-nivel mediu. -Secretar, cu studii
superioare, în cadrul Departamentului de Construcţii din Beton
Armat. Condiţii specifice: -Studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență; -Vechime în
muncă de minimum 2 ani; -Cunoștințe de operare pe calculator (MS
Office, Internet Explorer- nivel
avansat; AutoCad, programe de
editare grafică (ex.: Paint, PhotoEditor, SnagIt etc.), programe de
editare a fișierelor PDF (ex.: Adobe
Acrobat, CutePDF, ABBYY PDF
Transformer etc.) -nivel începător;
-Cunoștinte în domeniul biroticii și
secretariatului; -Noțiuni de comunicare în relații publice; -Abilități de
elaborare a ștatelor de funcții din
învățământul universitar; -Punctualitate, atenţie la detalii, spirit de
observaţie dezvoltat; -Limbi străine:
engleză -nivel mediu; -Nu a încetat
contractual individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii
5 ani. Constituie avantaj și absolvirea altor cursuri de specialitate în
domeniul postului scos la concurs.
-Fizician cu studii superioare în
cadrul Departamentului de Fizică.
Condiţii specifice: -Studii superioare
în domeniile: a)ştiinţele naturii
-domeniul ştiinţific Fizică, cursuri cu
durata de 4 sau 5 ani sau b)ştiinţe
aplicate -domeniul ştiinţific Fizică,

cursuri cu durata de 4 sau 5 ani;
-Vechime în muncă: minimum 5 ani;
-Cunoştinţe de operare pe calculator
şi conectare a aparatelor de laborator cu calculatorul; -Experienţă în
utilizarea aparaturii specifice laboratoarelor ştiinţifice şi didactice de
fizică; -Limbi străine: Engleză -nivel
mediu. -Administrator financiar I
(S) în cadrul Serviciului Resurse
Umane -Salarizare. Condiţii specifice: -Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; -Certificat de absolvire a
unui curs de „Inspector resurse
umane” autorizat ANC; -Vechime în
muncă de minimum 5 ani; -Vechime
în specialitatea studiilor superioare
de minimum 3 ani; -Cunoștințe de
operare pe calculator (MS Office,
Internet Explorer etc.) -nivel mediu;
-Cunoştinţe de operare în Registrul
de evidenţă al salariaţilor (Revisal);
-Cunoaşterea legislaţiei şi a
normelor specifice activităţii de
resurse umane din învăţământul
superior; -Limbi străine: engleză
-nivel începător; -Abilităţi bune de
comunicare şi păstrarea confidenţialităţii informaţiilor; -Punctualitate,
atenţie la detalii, capacitate de a
lucra în condiţii de stres; -Disponibilitate pentru program prelungit,
atunci când este cazul; -Nu a încetat
contractual individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii
5 ani. Constituie avantaj și absolvirea altor cursuri de specialitate în
domeniul postului scos la concurs.
-Secretar -gradul II, cu studii superioare, în cadrul Departamentului de
Construcţii Metalice, Management
şi Grafică Inginerească. Condiţii
specifice: 1.Studii superioare de
lungă durată finalizate cu diplomă
de licenţă; 2.Studii postuniversitare
de master, finalizate cu diplomă de
disertaţie reprezintă un avantaj; 3.
Vechime în muncă -minimum 8 ani;
4.Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office -Word, Excel,
corespondenţă electronică, navigare
pe internet etc.) -nivel mediu; 5.
Cunoştinţe în domeniul biroticii şi
secretariatului: -viteză în tehnoredactarea documentelor şi acurateţea
datelor; -noţiuni de bază în realizarea unor documente specifice
secretariatului -cereri, procese-verbale, tabele centralizatoare, grafice,
diagrame etc.; -recunoaşterea
formularelor standard în funcţie de
necesităţi; -noţiuni de arhivare a
documentelor; 6.Noţiuni de comunicare în relaţii publice; 7.Noţiuni
elementare de protocol şi realizarea
activităţilor specifice acestora; 8.Nu
a încetat contractual individual de
muncă/raportul de serviciu pentru
motive disciplinare în ultimii 5 ani.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 16.01.2018, la sediul
UTCB, din bld.Lacul Tei, nr.122124, Sector 2, în clădirea Blocul
Administrativ, etaj I, camera nr.33,
în intervalul orar 08.00-15.30. Proba
scrisă va avea loc, după cum
urmează: -pentru postul de auditor I
(S) din cadrul Serviciului de Audit
Intern: în data de 05.02.2018, în
intervalul orar 10.00-12.00, la sediul
UTCB, din bld.Lacul Tei, nr.122124, Sector 2, în clădirea Blocului
Administrativ, etaj I, camera 41;
-pentru postul de administrator
financiar, cu studii superioare, din
cadrul Direcţiei Economice: în data
de 23.01.2018 începând cu ora 10.00,
la sediul UTCB, din bld.Lacul Tei,
nr.122-124, Sector 2, în clădirea
Blocului Administrativ, etaj I,
camera 41; -pentru postul de
secretar, cu studii superioare, în
cadrul Departamentului de
Construcţii din Beton Armat: în

data de 23.01.2018, începând cu ora
10.00, la sediul UTCB, din bld.Lacul
Tei, nr.122-124, Sector 2, în sala de
ședințe a Departamentului
Construcții de Beton Armat din
laboratorul DCBA din clădirea
facultăţii de CCIA, începând cu ora
10.00; -pentru postul de fizician cu
studii superioare din cadrul Departamentului de Fizică: în data de
23.01.2018, la sediul UTCB, din bld.
Lacul Tei, nr.122-124, Sector 2, în
sala nr.216 din clădirea facultăţii de
CCIA, începând cu ora 12.00;
-pentru postul de administrator
financiar I (S) în cadrul Serviciului
Resurse Umane -Salarizare: în data
de 23.01.2018, începând cu ora
14.00, la sediul UTCB, din bld.Lacul
Tei, nr.122-124, Sector 2, în clădirea
Blocului Administrativ, etaj III,
camera 104; -pentru postul de
secretar -gradul II, cu studii superioare, în cadrul Departamentului de
Construcţii Metalice, Management
şi Grafică Inginerească: în data de
25.01.2018, începând cu ora 09.00, la
sediul UTCB, din bld.Lacul Tei,
nr.122-124, Sector 2, în clădirea
facultăţii de CCIA, la etajul III
-biroul departamentului de
Construcţii Metalice, Management
şi Grafică Inginerească. Data interviului, pentru toate posturile scoase
la concurs, va fi anunţată după
proba scrisă. Relaţii suplimentare la
sediul UTCB, pe: www.utcb.ro sau
la telefon: 021.242.12.08, interior:
346, persoane de contact: Margareta
Dragomir şi Claudia Buşică.
l Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu
sediul în Bucureşti, str.Căldăruşani,
nr.9, sector 1, București, cod fiscal:
4283333, în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale, pe
perioadă nedeterminată: -1 post
referent de specialitate I -inginer
-Serviciu Statistică și informatică
Medicală; -1 post referent de specialitate I -filologie -Compartiment relații
cu publicul. Condițiile generale de
ocupare a postului sunt prevăzute la
art.3 din HG nr.286/2011. Condițiile
specifice de participarea la concurs
conform Ordin nr.1470/2011 sunt
următoarele: -1 post referent de
specialitate I -inginer -Serviciu Statistică și informatică Medicală: diplomă
de licență, vechime minim 06 ani, 06
luni în specialitate în sectorul sanitar,
curs de informatică medicală și
statistică, certificat utilizare calculator; -1 post referent de specialitate I
-filologie -Compartiment relații cu
publicul: diplomă de licență, vechime
minim 06 ani, 06 luni în specialitate,
experiență în comunicare în sectorul
sanitar minim 2 ani, cunoștințe avansate de limba engleză scris și vorbit.
Proba scrisă se va desfășura în data
25.01.2018, ora 10.00, și interviul în
data 30.01.2018, ora 10.00, în Str.
Căldăruşani, nr.9, Sector 1, București.
Dosarele de concurs vor conține
documentele prevăzute la art.6 din
HG 286/2011 și se pot depune până la
data de 16.01.2018, ora 15.00, la
sediul Institutului din Str.Căldărușani, nr.9, Sector 1. Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea
concursului, bibliografia şi, după caz,
tematica, calendarul de desfăşurare a
concursului sunt afişate la sediul
Institutului, pe pagina de internet:
www.ana-aslan.ro și portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la
tel.031.805.93.01-05, int.123.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,

judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: Posturi
vacante: -Asistent medical generalist
debutant- 2 posturi pentru Serviciul
de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale (epidemiologie),
-Asistent medical generalist debutant- 1 post pentru Ambulatoriul
integrat; -Asistent social debutant- 1
post pentru spital; -Registrator
medical debutant- 2 posturi în
cadrul Serviciului de evaluare şi
statistică medicală; -Registrator
medical debutant- 1 post în cadrul
Registrului regional de cancer;
-Registrator medical debutant- 1
post în cadrul Ambulatoriului de
specialitate pentru sportivi;
-Psiholog stagiar- 2 post pentru
spital; -Infirmieră debutantă- 1 post
pentru Secția clinică Neonatologie;
-Referent de specialitate debutant
(studii juridice)- 1 post pentru Serviciul de management al calității
serviciilor medicale; -Operator debutant- 1 post pentru Farmacia cu
circuit închis. Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în data de
29.01.2018- ora 9.00; 2.Proba
interviu: în data de 31.01.2018- ora
11.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Asistent
medical debutant generalist: absolvent al liceului sanitar cu durata de
5 ani sau echivalare de studii sau
absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau absolvent
de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 sau absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau absolvent al
învăţământului superior (Facultatea
de Moaşe şi Asistenţă Medicală)licenţă în specialitate, nu necesită
vechime în muncă. 2.Asistent social
debutant: absolvent al învăţământului superior- licenţă în specialitate,
nu necesită vechime în muncă. 3.
Registrator medical debutant: studii
medii, nu necesită vechime în
muncă. 4.Psiholog stagiar: absolvent
al învăţământului superior- licenţă
în specialitate, nu necesită vechime
în muncă. 5.Infirmieră debutantă:
şcoală generală, nu necesită vechime
în muncă. 6.Referent de specialitate
debutant (studii juridice): absolvent
al învăţământului superior- diplomă
de licenţă, nu necesită vechime în
muncă; 7.Operator debutant:
Diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de
bacalaureat, nu necesită vechime în

anunțuri
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muncă.Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul unităţii din Strada Tabaci,
nr.1, Craiova-Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană
de contact: Ec. Ungurenuş AtenaCarmen, telefon: 0251.502.306.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
organizează în perioada 29.01.201802.02.2018 concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: Nr.
Crt.; Funcţie; Compartiment/
Centru/ Nr.posturi; Atribuţii;
Condiții generale şi specifice pentru
ocuparea posturilor: 1.; Psiholog (S);
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Babadag/1 post; Evaluare şi consiliere psihologică a beneficiarilor din
evidenţa centrului; Condiţii generale: -Studii superioare de lungă
durată cu diplomă de licenţă în
specialitatea psihologie, Condiții
specifice: -Atestat de liberă practică
eliberat de Colegiul Psihologilor. 2;
Asistent social (S); Complex de
Servicii „Sf.Maria” Tulcea -Compartiment violenţa în familie/1 post;
Asigurare servicii de asistenţă
socială; Condiţii generale: -Studii
superioare de lungă durată cu
diplomă de licenţă în specialitatea
asistenţă socială, Condiții specifice:
-Atestat de liberă practică în asistenţă socială eliberat de Colegiul
Naţional al Asistenţilor Sociali. 3.;
Consilier juridic (S); Centrul de
primire minori în regim de urgenţă/1
post; Asigură servicii de asistenţă
juridică; Condiţii generale: -Studii
superioare de lungă durată cu
diplomă de licenţă în specialitatea
juridică. 4.; Asistent medical (PL);
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
„Dumbrava” Babadag/1 post,
Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Horia/1 post;
Supravegherea și îngrijirea stării de
sănătate a beneficiarilor, se lucrează
în ture; Condiții generale: -Studii
postliceale de asistent medical,
Condiții specifice: -Aviz de liberă
practică. 5.; Educator (M); Complex
de Unităţi de Tip Familial Tulcea
-Apartamente de Tip Familial/2
post, Complex de Unităţi de Tip
Familial Isaccea/1 post, Centrul de
Plasament pentru Recuperarea şi
Reabilitarea Copilului cu Handicap
Sever „Pelican” Tulcea/2 posturi;
Asigurare servicii de natură educaţională, se lucrează în ture; Condiţii
generale: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, Condiţii
specifice: -Abilităţi de comunicare.
6.; Administrator (M); Centrul de

Îngrijire şi Asistenţă „Dumbrava”
Babadag/1 post; Asigură gestiunea
fizică a stocurilor; Condiţii generale:
-Studii medii cu diplomă de bacalaureat. 7.; Infirmier (G); Complex de
Servicii Sociale pentru Persoane
Adulte „Sf.Nectarie” Tulcea
-Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Tulcea/1 post, Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă „Dumbrava” Babadag/2
posturi, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Babadag/2 posturi, Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil/2 posturi; Supravegherea și îngrijirea beneficiarilor, se
lucrează în ture; Condiţii generale:
-Studii generale/medii, Condiții
specifice: -Curs de calificare/în curs
de calificare de infirmieră. 8.; Îngrijitor (G); Complex de Servicii
Sociale pentru Persoane Adulte „Sf.
Nectarie” Tulcea -Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tulcea/1 post; Asigurarea serviciilor de curăţenie şi
igienizare; Condiţii generale: -Studii
generale/medii. 9.; Spălătoreasă (G);
Centrul de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Babadag/1 post;
Asigurarea serviciilor de curăţenie şi
igienizare; Condiţii generale: -Studii
generale/medii. 10.; Muncitor calificat (G); Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică
Babadag/1 post; Asigurarea funcţionării centralelor termice; Condiții
generale: -Studii generale/medii,
Condiții specifice: -Calificare fochist
autorizat, Atestat ISCIR autorizat
ISCIR, cu viza anuală valabilă. 11.;
Muncitor calificat (G); Centrul de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag/1 post; Asigurarea
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
interioare şi exterioare; Condiții
generale: -Studii generale/medii,
Condiții specifice: -Calificare zugrav/
zidar. 12.; Muncitor necalificat (G);
Centrul de Îngrijire și Asistență
Babadag/1 post; Asigurarea serviciilor de curăţenie; Condiţii generale:
-Studii generale/medii. Condiţiile de
desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura în data de
29.01.2018, ora 10.00- proba scrisă şi
proba interviu în data de 02.02.2018,
ora 10.00, la sediul Centrului pentru
Persoane Vârstnice „Sf.Nectarie”
Tulcea, strada Mircea Vodă, nr.57C,
Tulcea. Data până la care se depun
dosarele de înscriere: candidaţii
depun dosarul de concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului, respectiv
16.01.2018, ora 16.30, la sediul din
strada Gavrilov C, nr.120. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6, Secţiunea
a 2-a, din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Tulcea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Tulcea şi la
telefon: 0757.999.903, d-na
Eumenov Zisan.
l Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, strada Bucovina, numărul
5, judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Îngrijitor: 1 post;
-Muncitor calificat: 2 posturi,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
Pentru îngrijitor: -Proba scrisă în
data de 25 ianuarie 2018, ora 14.00;
-Proba interviu în data de 29 ianuarie 2018, ora 14.00; -Proba practică
în data de 31 ianuarie 2018, ora
14.00; Pentru muncitori: -Proba
scrisă în data de 25 ianuarie 2018,

ora 9.00; -Proba interviu în data de
29 ianuarie 2018, ora 9.00; -Proba
practică în data de 31 ianuarie 2018,
ora 9.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru
îngrijitor: -Studii: învăţământ obligatoriu (la data finalizării acestuia);
-Curs de igienă; -Vechime în domeniul minimum 3 ani; -Cunoştinţe
privind normele generale de
protecţie şi securitate în muncă;
-Aplicarea în practică a cunoştinţelor necesare postului; -Abilităţi de
relaţionare, comunicare şi munca în
echipă; -Disponibilitate la timp de
lucru prelungit. Pentru muncitor
calificat: -Studii: învăţământ obligatoriu (la data finalizării acestuia) şi
calificare într-o profesie; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului minimum 5 ani;
-Cunoştinţe conform profesiei;
-Cunoştinţe privind normele generale de protecţie şi securitate în
muncă; -Competenţe din domeniile
mecanică, tâmplărie, instalaţii apă,
sanitare, electrice, termice, canalizare, sudură, montat gresie şi
faianţă, turnat mozaic, tencuieli,
zugrăveli, vopsitorii; -Aplicarea în
practică a cunoştinţelor necesare
postului; -Abilităţi de relaţionare,
comunicare şi munca în echipă;
-Realizarea altor sarcini trasate de
către conducere; -Disponibilitate la
timp de lucru prelungit şi pentru
desfăşurarea unor activităţi în
weekend, dacă este cazul, respectând legislaţia; -Disponibilitate
pentru program de lucru de noapte,
dacă este cazul, respectând legislaţia.
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 Liceului
Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul: Liceul
Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova,
persoană de contact: Rada Sorin,
telefon: 0251.433.227, fax:
0251.433.227, pagină web: http://
tudorarghezicv.blogspot.ro.
l Primăria Comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacant de
execuţie în regim contractual, pe
perioadă nedeterminată, de
muncitor calificat- poziția nr.28 din
Statul de funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului.
Ve c h i m e a n e c e s a r ă o c u p ă r i i
postului pentru care se organizează
concursul este de 5 ani, în funcţia
de șofer. Concursul se organizează
la sediul Primăriei Comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, în data
de 25 ianuarie 2018, ora 10.00,
proba scrisă şi 29 ianuarie 2018,
ora 10.00, interviul. În conformitate cu HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea participării la concurs,
candidaţii depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului
pentru ocuparea unui post vacant,
data-limită fiind 17 ianuarie 2018,
ora 16.00. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul primăriei şi se transmit spre publicare
către portalul: posturi.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, din
strada Primăriei, nr.6 şi la nr.de
telefon/fax: 0245.716.191.

l Asoc.ICAM, cu sediul în comuna
Pătrăuţi, nr.13, jud.Suceava, angajează: asistent relaţii publice şi îngrijitor clădiri. Limbi străine şi
experienţă cu construcţii din lemn
tip canadian cerute. Persoanele interesate vor depune CV-uri+foto la
sediul asociaţiei sau pe mail: icamoffice@icamro.org.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul
în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate
cu prevederile HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale temporar
vacante, pe durată determinată: -1
(un) post Registrator Medical (M)
-Compartiment Primiri Urgenţe de
Specialitate. Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 09.01.2018,
ora 13.00; -Testarea psihologică: în
data de 17.01.2018, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 19.01.2018, ora
10.00; -Proba practică: în data de
26.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de studii medii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -6 luni vechime în activitate.
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 Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, persoană de contact: th.-ec.
Ştefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresa
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

III

Persoane, din municipiul Bucureşti,
str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5,
sector 1, Compartimentul Resurse
Umane, în zilele lucrătoare, Între
orele 09.00–15.00. Tematica şi bibliografia vor fi publicate pe site-urile:
www.posturi.gov.ro / www.mai.gov.
ro şi www.anitp.mai.gov.ro . Date
suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs,
telefon nr. 021/3118972, în zilele
lucrătoare între orele 09.00-16.00.

l Jandarmeria Prahova, organizeaza concurs, sursă externă,
posturi: electrician, studii: formare
electrician, autorizat A.N.R.E., electromecanic auto, studii: profesionale, liceale, formare electromecanic,
ambele vechime 2 ani.Concurs:
05.04.2018/10.00, scris, 12.04.2018/
10.00, interviu, Ploiești, str. Cantacuzino, nr. 257. Depunere dosar:
16.01.2018. Telefon: 0244406412.

l Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane organizează
concurs prin încadrare directă, a
unui post vacant de execuţieinspector de specialitate gr. III– I,
prevăzut la Serviciul Cooperare
Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire. Candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii de studii: să fie absolvenţi de
studii superioare cu diplomă de
licenţă/absolvire/studii superioare de
licenţă, ciclul I de studii universitare,
în domeniul ştiinţelor sociale/ştiinţe
umaniste şi arte (psihologie, sociologie, asistenţă socială), absolvenţi de
cursuri de specializare/ perfecţionare
în domeniu şi să deţină cunoştinţe de
utilizare PC, vechime în muncă şi
vechime în specialitatea studiilor de
minim 6 luni. Concursul pentru
încadrarea postului vacant se va
desfăşura în ziua de 05.03.2018– ora
08.30 (proba scrisă) şi 12.03.2018–
începând cu orele 10.00 (interviul),
la sediul instituţiei din municipiul
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr.
20, etaj 5, sector 1. Cererile de
înscriere la concurs se vor depune
până la data de 08.01.2018– ora
13.00, iar depunerea dosarelor se va
face până la data de 16.01.2018
(inclusiv) la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de
Persoane, din municipiul Bucureşti,
str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5,
sector 1, Compartimentul Resurse
Umane, în zilele lucrătoare, între
orele 09.00 – 15.00. Tematica şi bibliografia vor fi publicate pe site-urile:
www.posturi.gov.ro / www.mai.gov.
ro şi www.anitp.mai.gov.ro . Date
suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs,
telefon nr. 021/3118972, în zilele
lucrătoare între orele 09.00-16.00.

l Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane organizează
concurs prin încadrare directă, a
unui post vacant de execuţieinspector de specialitate gr. III– I,
prevăzut la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane
Constanţa. Candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
de studii: să fie absolvenţi de studii
superioare cu diplomă de licenţă/
absolvire/studii superioare de
licenţă, ciclul I de studii universitare,
în domeniul fundamental ştiinţe
sociale, domeniul de licenţă asistenţă
socială/sociologie/psihologie, specializarea asistenţă socială/sociologie/
psihologie, absolvenţi de cursuri de
specializare/ perfecţionare în
domeniu şi să deţină cunoştinţe de
utilizare PC, vechime în muncă şi
vechime în specialitatea studiilor de
minim 6 luni. Concursul pentru
încadrarea postului vacant se va
desfăşura în ziua de 05.03.2017– ora
11.30 (proba scrisă) şi 12.03.2018–
începând cu orele 14.00 (interviul),
la sediul instituţiei din municipiul
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr.
20, etaj 5, sector 1.Cererile de
înscriere la concurs se vor depune
până la data de 08.01.2018 – ora
13.00, iar depunerea dosarelor se va
face până la data de 16.01.2018
(inclusiv) la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de

l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie
vacante de: poliţist local, clasa I,
gradul profesional debutant– Biroul
Fluidizare, Proximitate– Serviciul
Circulație– Direcția Ordine Publică1 post. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 31.01.2018, ora
10.00. Locația de desfășurare a
probei scrise: sediul Primăriei Sector
6 din Calea Plevnei nr. 147- 149,
Sector 6.Data susţinerii interviului
va fi comunicată ulterior. Dosarele
de concurs se depun în termen de 20
de zile de la data publicării anunțului în ziar, respectiv în perioada
29.12.2017– 17.01.2018. Condițiile
de participare la concurs, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa
postului precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează
la sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în
șos. Orhideelor nr. 2d Sector 6 și pe
pagina de internet a instituției (www.
politia6.ro).Coordonate de contact:
Adresa de corespondență: Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, București.
Te l e f o n : 0 2 1 . 4 1 3 1 7 3 8 ; F a x :
021.4131743; E-mail: resurse.
umane@politia6.ro. Persoană de
contact: Dumitrescu Camelia–consilier, Serviciul Resurse Umane,
Formare Profesională și Instruire.
Informaţii suplimentare se pot

IV

anunțuri

obţine la sediul instituţiei, la
numărul de telefon: 021.4131738Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională şi Instruire și pe pagina
de internet a instituției.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
25.01.2018 pentru ocuparea unui
post vacant de muncitor calificat I
-electrician la Atelierul de întreținere
și reparații, instalații, utilaje, clădiri,
pe durată nedeterminată. Condiţii
specifice de participare: -calificare în
meserie; -9 ani vechime în meserie.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina în data de 25.01.2018, ora
9.00 -proba scrisă şi în data
30.01.2018, ora 9.00 -proba interviu.
Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNOS, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de
16.01.2018 şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia
de concurs este afişată la sediul
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
l Primăria Comunei Corneşti,
judeţul Cluj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de muncitor
calificat III în cadrul Compartimentului de întreţinere. Condiţii generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt: -Studii medii/
generale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime: minimum 9
ani; -Deţine carnet de conducătoroperator utilaje, vizat la zi.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -15 ianuarie
2018, data-limită pentru depunerea
dosarelor; -23 ianuarie 2018, ora
10.00, proba scrisă; -23 ianuarie
2018, ora 14.00, proba interviu.
Dosarul de concurs trebuie să
conţină documentele prevăzute la
art.6 al 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
profesioanle imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.
Copia actului de identitate, copiile
documentelor de studii şi carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele
care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea. Relaţii suplimentare la
tel.0264.355.516, int.102, fax:
0264.355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.com sau pe site: www.
primariacornesti.ro. Persoană de
contact: secretar Băieş Marioara-Gherghina.
l Primăria Comunei Corneşti,
judeţul Cluj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de şofer
microbuz în cadrul Compartimentului de întreţinere. Condiţii gene-
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rale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt: -Studii medii/
generale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime: minimum 9
ani; -Deţine carnet de conducătorcategoria D, vizat la zi. Concursul se
va organiza conform calendarului
următor: -15 ianuarie 2018, data-limită pentru depunerea dosarelor;
-23 ianuarie 2018, ora 10.00, proba
scrisă; -23 ianuarie 2018, ora 14.00,
proba interviu. Dosarul de concurs
trebuie să conţină documentele
prevăzute la art.6 al 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 profesioanle imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Copia actului de identitate,
copiile documentelor de studii şi
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea
vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare la tel.0264.355.516, int.102, fax:
0264.355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.com sau pe site: www.
primariacorneti.ro. Persoană de
contact: secretar Băieş Marioara-Gherghina.
l Primăria Comunei Corneşti,
judeţul Cluj, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei
publice vacante, de execuţie,
inspector, clasa I, grad profesional
debutant -Compartiment de asistenţă socială din cadrul Aparatului
de specialitate al primarului
Comunei Corneşti. Data, ora
desfăşurării şi locaţia pentru proba
scrisă: 05.02.2018, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Corneşti.
Data, ora desfăşurării şi locaţia
pentru interviu: 06.02.2018, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Corneşti. Condiţii de participare:
-Condiţii generale: Pentru a ocupa
funcţia publică vacantă, candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale conform art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici. -Condiţii
specifice: studii universitare de
licenţă, absolvite cu diplomă sau
echivalent, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţelor juridice, ştiinţe administrative sau asistenţă socială,
vechime în specialitatea studiilor
de minim 6 luni, cunoştinţe de
operare pe calculator: nivel
mediu. Perioada de depunere a
dosarelor de concurs: 5 ianuarie
2018-25 ianuarie 2018. Dosarul de
concurs va cuprinde obligatoriu
documentele menţionate la art.49
din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Coordonate
de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primăriei
Comunei Corneşti, str.Principală,
n r. 1 4 , l o c a l i t a t e a C o r n e ş t i ,
comuna Corneşti, judeţul Cluj,
tel./fax: 0264.355.516/0264.355.515,
e-mail: primariacornesti@yahoo.
com. Detalii privind bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând:
www.primariacornesti.ro. Persoană
de contact: secretar Băieş Marioara-Gherghina, tel.0732.167.263.

l Colegiul Naţional “Matei
Basarab” Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: de conducere: administrator financiar,
perioadă nedeterminată, post
vacant contractual, în data de 29
ianuarie 2018, ora 10.00, în conformitate cu Hotărârea 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Necesită studii în conformitate
cu art.250 lit. k) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1 /2011: de execuţie:
secretar, perioadă determinată, post
contractual temporar vacant, în data
de 19 ianuarie 2018, ora 09.00, în
conformitate cu Hotărârea 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Necesită studii în conformitate
cu art. 250 lit. j) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011. Data limită de
depunere a dosarelor este: -11 ianuarie 2018, ora 14.00– pentru postul
de secretar; -18 ianuarie 2018, ora
12.00 – pentru postul de administrator financiar. Relaţii la secretariat
–Secretar şef Dragne Doiniţa, tel.
021 - 321.66.40.

CITAȚII
l Bin Măduta Ioana-Adina din
Oradea, str. Primăriei, nr. 6/2,
judeţul Bihor, număr telefon
0723257465, citează toţi succesibilii,
având numele şi domiciliile necunoscute, pentru a participa in data de
16 ianuarie 2018, la dezbaterea
succesiunii dupa defuncta Corondan
Catiţa, CNP 2550630051097, decedată la data de 04.02.2017, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Toboliu, nr. 311, judeţul Bihor, dosar
succesoral aflat pe rolul biroului
notarial sub nr. 35/2017. Defuncta
Corondan Catiţa s-a născut la data
de 30.06.1955, în Răbăgani, din
părinţii Ioan şi Maria.
l Numita: Chihaia Florina-Alina, cu
domiciliul legal în mun. Galaţi, str.
Victor Papilian, nr.9, bl.I2, et.1, ap.23,
jud.Galaţi, este citată la Tribunalul
Galaţi la data de 19.01.2018, în
dosarul civil nr.4523/121/2017, sala 3,
ora 08.30, în proces cu D.G.A.S.P.C.
Galaţi, având ca obiect deschiderea
procedurii de adopţie internă în
vederea exprimarii consimţământului la adopţie.
l Se citează numiții Androne
Florin, Harap Domnița căs. Spermezău, Mititean Ioan lui Timofte și
Mititean Floarea căs. Herța, în calitate de pârâți în dosarul nr.
2285/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Filip Grigore
ș.a., având ca obiect uzucapiune,
ș.a., cu termen la 17.01.2018.

DIVERSE
l CII Jureschi Vasile, lichidator
judiciar al SC Top Togio Clarom
SRL, cu sediul în municipiul Buzău,
strada Luceafărului, nr. 67, judeţul
Buzău, CUI 31973756, J
10/550/2013 în temeiul art. 99 din
Legea nr. 85/2014, notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitorului SC
Top Togio Clarom SRL, în dosar nr.
3550/114/2017 a Tribunalului Buzău
prin sentinţa nr. 476 din 04.12.2017.
Termen limită pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului: la data de
15.01.2018. Termen pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi
afişare a tabelului preliminar al
creanţelor: la data de 24.01.2018.
Termen de definitivare a tabelului
creanţelor: la data de 16.02.2018.
Data primei ședinţe a adunării generale a creditorilor: 29.01.2018, orele

12.00, la sediul Tribunalului Buzău,
cu următoarea ordine de zi: alegerea
comitetului creditorilor, analiza
raportului amănunţit asupra
cauzelor şi împrejurărilor care au
condus la apariţia insolvenţei debitorului, desemnarea lichidatorui judiciar şi a remuneraţiei acestuia.
Termen de fond: 22.01.2018. Relaţii
suplimentare, la telefon:
0238.725.542, 0721.539.846.
l Cabinetul individual de insolvenţă
Luncă Diana, lichidator judiciar
anunta că prin Incheierea din data de
06.12.2017 pronunţată de Tribunalul
Dolj în dosar nr 13510/63/2017 s-a
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei impotriva debitoarei S.C. KALIMERA COM SRL,
CUI 5469874, RC J16/710/1994.
Cererea de creanţă se va depune în
două exemplare la Tribunalul Dolj,
sub sancţiunea decăderii până la data
de 25.01.2018. Termene limită:
31.01.2018 – afişarea tabel preliminar; 07.02.2018 – solutionare
opozitie la deschiderea procedurii si
pentru definitivarea tabelului de
creante; Fixează data şedinţei
adunării creditorilor la data de
09.02.2018, ora 10:00 cu următoarea
ordine de zi: 1. Alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea preşedintelui
acestuia; 2. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia; 3.Avansarea de către
creditori a sumelor de bani corespunzătoare derulării procedurii conform
art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţã.Relaţii la C.I.I. Lunca
Diana, tel. 0745656761.
l RNP- Romsilva, Administraţia
Parcului Naţional Defileul Jiului RA,
anunţă publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare a planului
„Planul de Management Integrat al
Parcului Naţional Defileul Jiului şi al
Sitului Natura 2000 Rosci 0063 Defileul Jiului”, cu amplasament în
Bumbeşti-Jiu, Schela, judeţul Gorj,
Aninoasa, Petroşani, Vulcan, judeţul
Hunedoara. Documentaţia care a stat
la baza luării deciziei privind etapa
de încadrare prin care planul se
supune procedurii de adoptare fără
aviz de mediu poate fi consultată în
zilele de luni-joi, între orele 9.0016.00, şi vineri, între orele 9.00-13.00,
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Gorj, strada Unirii, nr.76,
Tg.Jiu, Gorj. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Gorj
în termen de 10 zile calendaristice de
la data publicării. În lipsa observaţiilor justificate din partea publicului se
va emite decizia etapei de încadrare.
l Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,
titular al proiectului „Autostrada
Sebeș-Turda”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului și de
evaluare adecvată pentru modificările aduse proiectului „Autostrada
Sebeș-Turda”, amplasat pe teritoriul
administrativ al județului Alba.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str.
Splaiul Independenței, nr.294, sector
6, București, în zilele de luni-joi,
între orele 08.30-16.00, și vineri,
între orele 08.30-13.30, precum și pe
pagina de internet: www.anpm.ro, la
secțiunea Reglementări/Acordul de
mediu/Drafturi acte de reglementare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul

deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administrație SC IMCOM SA, cu sediul în
București, str. Fântânica nr. 41, sector
2, J40/2576/1991, CUI 1294, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
acționarilor la sediul societății în data
de 05.02.2018, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Realegerea
consiliului de cenzori format din 3
membri sau înlocuirea acestora cu un
nou Consiliu de cenzori format din 3
membri. Adăugarea de noi obiecte de
activitate (CAEN) necesare bunei
desfășurări a activității și diversificarea activității societății. 3. Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului
pentru prima convocare a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor,
a doua convocare va avea loc la data
de 06.02.2018, în același loc, la aceeași
oră și cu aceeași ordine de zi. Data de
referință: la Adunarea Generală vor
participa toți deținătorii de acțiuni de
la data de 01.02.2018, conform evidenț e l o r S C D E P O Z I TA R U L
CENTRAL SA. Acționarii pot fi
reprezentați pe bază de procură
specială autentificată. Documentele și
materialele Adunării vor putea fi
consultate la sediul societății, de luni
până vineri între orele 10-14, începând cu data de 04.01.2018. Președintele Consiliului de administrație al SC
IMCOM SA, Andrea Ovidiu Ioan
Asan.

PIERDERI
l Pierdut Certificatul de inregistrare
si certificatul constatator de la sediul
social al persoana fizica autorizata
(PFA) Litra V. Marcel, cu sediul in
localitatea Pitesti, str. Nicolae Balcescu
nr. 171 bl.D6 sc.A et.I ap.6, judetul
Arges, inregistrata in Registrul
Comertului C.U.I. 26520074 nr.
F03/129/12.02.2010. Le declar nule.
l Pierdut Certificat Pregătire Profesională a conducătorului auto şi Certificat de Pregătire Profesională pentru
Transport Mărfuri Periculoase pe
numele Schipko Iosif.
l Pierdut Atestat profesional transport Marfa emis pe numele
ROSCULET MARIAN CATALIN. Il
declar nul.
l Pierdut atestat CPC cu
nr.0318629001 pe numele IGNAT
PAUL. Il declar nul.
l Pierdut carnet de student, Vochescu
Alexandru, anul 2, la Facultatea de
Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucureşti.
l Pierdut atestat ADR colete emis de
Autoritatea Rutieră Română pe
numele Dumitru Daniel Briceag. Se
declară nul.
l Am pierdut Certificat constatator
nr. 42593/10.10.2017 pentru firma
Andras Zoltan Gyarfas II. Il declar
nul.
l PIERDUT AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE NR. 378/24.03.2016.

DECESE
Impartasim durerea colegei noastre
Dr.Camelia Constantinescu pricinuita de trecerea in nefiinta a
tatalui sau GHEORGHE
BURLACU. Dumnezeu sa-l ierte si
sa-l odihneasca. Sincere condoleante familiei indoliate.

