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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, anga-
jează muncitori calificați și necalifi-
cați, salariul 2.500-3.000Lei/lună. 
Relații la tel. 0744.665.656.

l SC Chintoflor Construct SRL, 
sediul social în Oradea, B-dul.
Decebal, Nr.12, bloc PB.98, Ap.5, 
angajează zidari, zugravi, finisori, 
instalatori, faianțori, necalificați, 
cu contract de muncă. Informații 
la: telefon: 0722.689.301 sau 
0259.267.821.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi  marfă 
(prelată) pe teritoriul Germaniei. 
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna. 
Contract german, concediu, dispe-
cerat în limba română. Așteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@
ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l SC Glorious Lighting SRL anga-
jează șef schimb. Condiţii: -minim 
8 clase; -limba engleză nivel 
avansat; -experienţă în domeniul 
fabricării corpurilor de iluminat 
min.4 ani. CV-urile se transmit la 
adresa: hr@gloriouslighting.eu

l Compania Noodle Pack anga-
jeaza personal in Baneasa Shop-
ping City Casieri si lucratori 
comerciali - Minimum studii medii 
- Dorinta de a activa intr-o pozitie 
stabila - Dorinta de dezvoltare 
personala Salariu motivant cuprins 
intre 2000 - 2200 lei net (in mana) 
Contact 0735061107.

l Magnetic Scorpion Portugalia 
angajeaza Lacatusi Constructori 
Navali SudoriCO2/ Sablatori si 
Vopsitori Data de start: Imediata 
Oferta salariala: incepand de 
2100€ - 2300€ fara alte deduceri 
OFERIM: -O masa la pranz. 
-Contract de munca pe termen 
lung, care respecta in totalitate 
legislatia Portugheza; -Transport 
international asigurat de Magnetic 
Scorpion; -Cazare si utilitati asigu-
rate de Magnetic Scorpion; cerinte: 
-Experienta in domeniu naval 
(constructii noi si/ sau reparatii). 
Pentru mai multe informatii ne 
puteti contacta la urmatoarele 
numere de telefon: +40740576873 
sau +351/920474390 sau email: 
cv@magnetic-scorpion.pt

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str. 
Incintă Port, nr. 1, jud. Constanţa, 

anunţă amânarea concursului 
contractual vacant, conform Hotă-
rârii de Guvern nr. 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante perioadă 
nedeterminată de: I.Direcţia 
Inspecţii Siguranţă și Securitate 
Navală: 1. Serviciul PSC/FSC: 
-Inspector specialitate gr.IA- 2 
posturi. 2. Serviciul Inspecţii 
Mărfuri Periculoase: -Inspector 
specialitate gr.IA- 2 posturi. 3. 
Biroul Inspecţii Terminale și Gas 
Free: -Inspector specialitate gr.I- 1 
post. 4. Biroul ISM/ISPS: -Şef 
Birou- 1 post; -Inspector speciali-
tate gr. IA- 1 post. II.Centrul 
Maritim de Coordonare: 1. Servi-
ciul VTMIS: -Căpitan port specia-
list -2 posturi, organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 14.08.2018, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 17.08.2018, ora 09.00, astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.08.2018, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 21.08.2018, ora 09.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, numărul 
728/23.07.2018, pagina 4 și 5, cod 
166.415. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Apa Nova București angajează 
instalator alimentări apă, canal. 
Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obligatoriu/medii; 
calificare: instalator alimentări 
apă; experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: realizarea unor 
lucrări de întreținere și mente-
nență în rețeaua de apă potabilă/
rețeaua de canalizare; execută 
lucrări de remediere disfunctiona-
lități din cadrul rețelei de alimen-
tare cu apă/rețeaua de canalizare; 
înlocuirea branșamentelor pe 
rețeaua de apă potabilă/rețeaua de 
canal izare .  DESCRIEREA 
COMPANIEI: societate furnizoare 
de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
electrician. Candidatul ideal: 
studii: învățământ minim obliga-
toriu/medii; calificare: electrician, 
experiență: minim 1 an, responsa-
bilități: efectuarea de manevre în 
instalațiile electrice și electromeca-
nice pentru asigurarea funcționării 
stațiilor de pompare, executarea 
de lucrări de întreținere specifice 
instalațiilor de la stațiile de 
pompare, efectuarea de intervenții 
pentru restabilirea parametrilor 
de funcționare a stațiilor de 

pompare. Descrierea companiei: 
societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recru-
tare@veolia.com/telefon: 
0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
sudor. Candidatul ideal: studii: 
învățământ minim obligatoriu /
medii; calificare: sudor electric și 
autogen, experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: execută lucrări 
de sudură electric și autogen, 
remediază avarii la rețeaua de apă 
și canalizare, execută construcții 
metalice. Descrierea companiei: 
societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recru-
tare@veolia.com/telefon: 
0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
lăcătuș mecanic. Candidatul ideal: 
studii: învățământ minim obliga-
toriu/medii (tehnice), experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: 
efectuează  repararea, întreținerea 
și  înlocuirea rețelelor de apă și 
canalizare, asigură operațiuni de 
încărcare/descărcare a materia-
lelor, curăță zona de intervenție/
balizează zona de lucru, securi-
zează operațiunile de terasament 
ale lucrărilor, realizarea mente-
nanței și/sau întreținerea curentă a 
materialelor și echipamentelor 

rețelei de apă potabilă, efectuează 
reparațiile necesare pe  rețeaua de 
apă potabilă sau canalizare. 
Descrierea companiei: societate 
furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și 
canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Satu Mare organi-
zează concurs de recrutare, în baza 
HG nr. 611/2008, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacantă 
de referent, clasa III, grad profesi-
onal superior (studii medii și 
vechime în specialitatea studiilor 7 
ani) din cadrul compartimentului 
Economic, financiar și contabilitate, 
resurse umane, administrativ și 
achiziţii publice, în data de 
10.09.2018, ora 10.00, proba scrisă și 
în termen de 5 zile de la afișarea 
rezultatelor la proba scrisă -inter-
viul. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului. 
Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul agenţiei din 
Satu Mare, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.8, judeţul Satu Mare, și pe site-ul 
instituţiei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0261.706.922, 
interior: 121, fax: 0361.884.980, 
mail: ajpis.satu-mare@mmanpis.ro. 
Persoană de contact: Czumbil Zsolt 
-inspector superior în cadrul AJPIS 
Satu Mare.

l Comuna Blejoi ,  județul 
Prahova, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unui 
post vacant, funcție publică de 
execuție, astfel: -1 post inspector, 
clasa I, grad profesional principal 
-Compartiment Asistență Socială 
și Autoritate Tutelară. Proba scrisă 
a concursului va avea loc la ora 
10.00, în ziua de 11.09.2018, iar 
proba interviului în data de 
13.09.2018, ora 10.00, la sediul 
UAT Comuna Blejoi. Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în științe administrative, asistență 
socială, psihologie; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice- minim 
5 ani; -cunoștințe de operare PC 
dovedite prin documente care să 
ateste deținerea competențelor- 
nivel mediu. Dosarul de înscriere 
va cuprinde documentele prevă-
zute la art.49 din HG nr.611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul UAT Comuna Blejoi, sat 
Blejoi, nr.1003 -registratură, în 
termen de 20 de zile de la data 
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publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv în 
perioada 10-31.08.2018. Biblio-
grafia se va afișa pe pagina de 
internet: www.primariablejoi.ro și 
la sediul Comunei Blejoi, județul 
Prahova. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Comunei Blejoi 
și la secretariatul comisiei, telefon/
fax: 0244.410.445, interior: 116 
-persoană de contact: Elena Neagu 
-inspector RU, e-mail: blejoipra-
hova@yahoo.com.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante 
de muncitor calificat IV la Ateli-
erul de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri, pe durată 
nedeterminată ,  după cum 
urmează: -1 post de muncitor cali-
ficat IV -instalator -punct de lucru 
Scornicești; -1 post de muncitor 
calificat IV -liftier. Condiţii speci-
fice de participare: -calificare în 
meserie; -diplomă de studii gene-
rale/medii; -autorizație ISCIR 
-pentru postul de liftier. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 04.09.2018, ora 9.00- proba 
scrisă și în data 07.09.2018, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului până în data de 
24.08.2018 și trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afișată la 
sediul unităţii și pe site-ul spita-
lului (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 Muzeul Judeţean de Etnografie 
și Artă Populară, cu sediul în Baia 
Mare, strada Dealul Florilor, nr.1, 
județul Maramureș, organizează 
concurs în data de 07.09.2018, ora 
10.00 (proba practică) și în data de 
13.09.2018, ora 10.00 (proba 
interviu) pentru funcțiile contrac-
tual vacante de muncitori și 
07.09.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă), 13.09.2018, ora 10.00 
(proba interviu) pentru funcția 
contractual vacantă de referent de 
specialitate în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a unor 
funcţii contractuale vacante. 
Condiţii generale de participare la 
concurs: Candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.3 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice de partici-
pare: 2 posturi -Muncitori M-G IV 
(funcţii de execuţie în cadrul 
Compartimentului Administrativ 
Întreținere Pază): -Studii medii sau 
generale/școală profesională, califi-
care profesională în domeniul: 
tâmplar /dulgher restaurator/
zugrav -vopsitor/zidar restaurator; 
-Condiții de vechime: nu necesită 
vechime. 1 post -Referent de speci-
alitate S I (funcţie de execuţie în 
cadrul Compartimentului Finan-
ciar Contabil Resurse Umane): 
-Studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul știinţelor economice; 
-Condiții de vechime: minim 5 
vechime în specialitatea studiilor. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Muzeului Judeţean 
de Etnografie și Artă Populară 
până la data de 30.08.2018, ora 
15.00. Relaţii suplimentare privind 
bibliografia și conţinutul dosarului 
de înscriere se pot obţine de la 
sediul instituției: Baia Mare, strada 
Dealul Florilor, nr.1. Persoană de 
contact: Bușecan Iuliana Cătălina, 
telefon: 0262.276.895.

l Primăria Comunei Șipote, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare, și a Legii 
nr.188/1999 -privind Statutul func-
ţionarilor publici -republicată (r2), 
cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: -consilier clasa I, 
grad profesional principal. A.
Probele stabilite pentru concurs: 
-selecția de dosare, -proba scrisă, 
-interviul. B.Condiții de desfășu-
rare a concursului: -data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: 31.08.2018, ora 15.30; 
-data și ora organizării probei 
scrise: 10.09.2018, ora 9.00; -data și 
ora organizării  interviului: 
13.09.2018, ora 10.00; -locul orga-
nizării probei scrise și a interviului 
-sediul Primăriei Comunei Șipote. 
C.Condiții de participare la 
concurs: -Condiții generale: 
conform art .54  din  Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare; 
-Condiții specifice: Pentru postul 
de inspector: -Studii: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă 
în unul din domeniul științe agri-
cole, geodezie, cadastru, topo-
grafie, geografie; -Vechime: minim 
5 ani în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției publice 
(art.57, alin.5 din Legea 188/1999, 
rep.2 și actualizată prin Legea 
nr.156/2018); Bibliografia de 
concurs: afișată la avizierul Primă-
riei Comunei Șipote. D.Relații la 
telefon: 0232.238.333.

l Comuna Dalnic, cu sediul în 
localitatea Dalnic, strada Princi-
pală, nr.45, judeţul Covasna, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: consi-
lier debutant (S la compartimentul 
financiar-contabil, impozite și taxe 
în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Dalnic astfel: -Proba 
scrisă în data de 11 septembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 13 septembrie 2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; într-unul din dome-
niile: contabilitate, economie, 
finanțe, administraţie publică. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dalnic. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției: 
Primăriei Comunei Dalnic. 
Persoană de contact: Olah Istvan 
-consi l ier  Primar,  te lefon: 
0724.336.486, e-mail: comuna-
dalnic@yahoo.com.

l Unitatea Militară 02474 Brașov, 
judeţul Brașov, cu sediul în Brașov, 
str.Pieţii, nr.9, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante, conform HG 
286/2011, astfel: -Infirmieră, secţia 
neurochirurgie, 1 post; -Muncitor 
calificat IV, formaţie întreţinere 
clădiri și instalaţii, 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba  scr i să ,  în  data  de 
11.09.2018, ora 09.00; -proba prac-
tică, în data de 13.09.2018, ora 
09.00; -interviul, în data de 
17.09.2018, ora 09.00. Pentru parti-

ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale: -cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
aparţinând Spaţiului Economic 
European ș i  domici l iul  în 
România; -cunoașterea limbii 
române, scris și vorbit; -vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; -capacitate deplină de 
exerciţiu; -stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; -îndeplinește 
condiţiile de studii sau alte condiţii 
specifice postului scos la concurs; 
-candidatul/ candidata nu a fost 
condamnat(ă) definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii generale și specifice 
necesare pentru ocuparea postu-
rilor vacante scoase la concurs: 
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-Infirmieră: să fie absolvent(ă) cu 
certificat al unui curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România 
sau de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii- Direcţia 
generală resurse umane şi certifi-
care; -6 luni vechime în activitate; 
-Muncitor calificat IV: să deţină 
certificat/diplomă de calificare în 
una din specialităţile tâmplar, 
zugrav, zidar, dulgher, conform 
Ordinului 1470/20.10.2011 şi fişei 
postului; -nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „Admis”; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
după publicarea anunţului în  
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Unităţii Militare 02474 
Braşov. Relaţii suplimentare la 
sediul Unităţii Militare nr.02474 
Braşov, persoană de contact: 
doamna Zdrelea Mihaela, telefon: 
0268.416.393, interior: 111.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 

urmatoarelor posturi de: • Medic 
specialist 0,5 norma – Biroul 
Managementul Calitatii, 1 post 
vacant (contractual); • Inginer 0,5 
, norma – Biroul Managementul 
Calitatii 1 post vacant (contrac-
tual); conform HG nr. 286 / 2011, 
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: - 
Proba scrisă în data de 07.09.2018, 
ora 9.00; - Proba interviu în data 
de 12.09.2018, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii Generale: - 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postu-
rilor scoase la concurs; - (candi-
datul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-

dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii Specifice: • Cerinte 
pentru postul de medic specialist: 
- Studii finalizate: diploma de 
medic; sa fie confirmat in speciali-
tatea postului.• Cerinte pentru 
postul de inginer: - Studii finali-
zate: diploma de licenta; - Vechime 
in specialitate: 6 ani si 6 luni. 
***Mentiune: persoanele care vor 
ocupa aceste post, vor urma un 
curs de pregatire in domeniul cali-
tatii serviciilor medicale, recu-
noscut de Ministerul Sanatatii si 
organizat de catre Scoala Natio-
nala de Sanatate Publica, Manage-
ment si Perfectionare in Domeniul 
sanitar Bucuresti sau de Autori-
tatea Nationala pentru Calificari, 
in maximum 1 an de la angajare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 29.08.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr. 5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
telefon: 021/303.50.50 – Biroul 
Runos. Manager, Dr. Moisa 
Ovidiu-Marcel

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 

Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi de: • 
Muncitor calificat I – lacatus 
mecanic - Serviciul Tehnic, Apro-
vizionare si transport, 1 post 
vacant (contractual); • Muncitor 
calificat I – fochist - Serviciul 
Tehnic, Aprovizionare si transport, 
1 post vacant (contractual); • 
Muncitor necalificat - Serviciul 
Tehnic, Aprovizionare si transport, 
1 post vacant (contractual); 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1736/2015. Concursul 
se va desfăşura astfel: - Proba 
scrisă în data de 07.09.2018, ora 
11.30; - Proba interviu în data de 
12.09.2018, ora 11.30. - Proba 
practică în data de 17.09.2018, ora 
9.00; Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplineşte 

condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs; - (candidatul /candi-
data) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: • Cerinte pentru 
postul de muncitor I lacatus 
mecanic: - Calificare in meseria de 
lacatus mecanic; - Experienta de 
minimum 3 ani pe un post similar. 
• Cerinte pentru postul de 
muncitor I fochist: - Calificare in 
meseria de fochist cu autorizatie 
ISCIR valabila; - Experienta de 
minimum 3 ani pe un post similar. 
• Cerinte pentru postul de 
muncitor necalificat: - Experienta 
pe un post similar sau experienta 
intr-un serviciu de curatenie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 29.08.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea 
Giuleşti Nr. 5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
telefon: 021/303.50.50 – Biroul 
RUNOS. Manager, Dr. Moisa 
Ovidiu-Marcel.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a patru funcţii publice de 
execuţie vacante de: 1.Polițist local, 
clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Direcției Poliția Locală 
Sebeş, Compartiment Circulație 
Rutieră, aparatul de specialitate al 
primarului, ID Post: 497793; 2.
Polițist local, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul Direcției 
Poliția Locală Sebeş, Comparti-
ment Circulație Rutieră, aparatul 
de specialitate al primarului, ID 
Post: 497794; 3.Polițist local, clasa 
I, grad profesional debutant din 
cadrul Direcției Poliția Locală 
Sebeş, Compartiment Evidența 
Persoanelor, Baze de Date, Juridic, 
aparatul de specialitate al prima-
rului, ID Post: 206728; 4.Polițist 
local, clasa III, grad profesional 
superior din cadrul Direcției 
Poliția Locală Sebeş, Comparti-
ment Ordine Publică, Pază Obiec-
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tive, aparatul de specialitate al 
primarului, ID Post: 206725. 
Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă şi interviul. Data, ora 
şi locul organizării probei scrise: 
12.09.2018, ora 11:00, Parcul Arini, 
nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş). 
Data, ora şi locul susţinerii inter-
viului: 18.09.2018, ora 11:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş). Condiţiile de partici-
pare la concurs pentru ocuparea 
postului de Polițist local, clasa I, 
grad profesional asistent din 
cadrul Direcției Poliția Locală 
Sebeş, Compartiment Circulație 
Rutieră, aparatul de specialitate al 
primarului, ID Post 497793: 
-candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul ştiințelor juridice, 
ştiințelor economice sau adminis-
trației publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-aviz psihologic valabil pentru 
îndeplinirea funcției publice de 
polițist local. Condiţiile de partici-
pare la concurs pentru ocuparea 
postului de Polițist local, clasa I, 
grad profesional debutant din 
cadrul Direcției Poliția Locală 
Sebeş, Compartiment Circulație 
Rutieră, aparatul de specialitate al 
primarului, ID Post 497794: 
-candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul ştiințelor juridice, 
ştiințelor economice sau adminis-
trației publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 0 ani; -aviz psiho-
logic valabil pentru îndeplinirea 
funcției publice de polițist local. 
Condiţiile de participare la concurs 
pentru ocuparea postului de Poli-
țist local, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Direcției 
Poliția Locală Sebeş, Comparti-
ment Evidența Persoanelor, Baze 
de Date, Juridic, aparatul de speci-
alitate al primarului, ID Post 

206728: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul ştiințelor juridice, 
ştiințelor economice sau adminis-
trației publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 0 ani; -aviz psiho-
logic valabil pentru îndeplinirea 
funcției publice de polițist local. 
Condiţiile de participare la concurs 
pentru ocuparea postului de Poli-
țist local, clasa III, grad profesional 
superior din cadrul Direcției 
Poliția Locală Sebeş, Comparti-
ment Ordine Publică, Pază Obiec-
tive, aparatul de specialitate al 
primarului, ID Post 206725: 
-candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minum 7 ani; -aviz 
psihologic valabil pentru îndepli-
nirea funcției publice de polițist 
local. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
29.08.2018, ora 16:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primă-
riei Municipiului Sebeş, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector 

Nicoleta Irimie. Informații supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, telefon 0258.731.318, 
e-mail: secretariat@primariasebes.
ro.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi de asistent 
medical, pe durată nedeterminată, 
la următoarele locuri de muncă: -2 
posturi de asistent medical prin-
cipal, specialitatea medicină gene-
rală, nivel de studii PL, la Secția 
ortopedie şi traumatologie; -1 post 
de asistent medical principal, 
specialitatea medicină generală, 
nivel de studii PL, la Secția ORL; 
-1 post de asistent medical debu-
tant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel de studii PL, la Secția 
ORL; -1 post de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină 
generală, nivel de studii PL, la 
Secția chirurgie generală; -1 post 
de asistent medical debutant, 
specialitatea medicină generală, 
nivel de studii PL, la Secția obste-
trică-ginecologie I; -1 post de asis-
tent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel de studii 
PL, la Secția boli infecțioase; -1 
post de asistent medical debutant, 
specialitatea medicină generală, 
nivel de studii S, la Secția chirurgie 
generală; -1 post de asistent 
medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel de studii 
PL, la Secția nefrologie; -1 post de 
asistent medical debutant, speciali-
tatea medicină generală, nivel de 
studii PL, la Secția cardiologie. 
Condiţii de participare specifice: a)
pentru posturile de asistent 

medical principal, specialitatea 
medicină generală, nivel de studii 
PL: -diploma de şcoală postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare, 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare, în specialitate; 
-examen pentru obţinerea gradului 
de principal; -5 ani vechime ca 
asistent medical; b)pentru posturile 
de asistent medical debutant, 
specialitatea medicină generală 
nivel de studii PL: -diplomă de 
şcoală postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, în specialitate; 
c)pentru postul de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină 
generală, nivel de studii superioare: 
-diplomă de licență în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 12.09.2018, ora 
9.00 -proba scrisă şi în data 
17.09.2018, 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 24.08.2018 şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (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 Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Coordonare Organizare; Serviciul 
Juridic, Coordonare Organizare; 
Compartiment Juridic: 1.un post 
funcție publică de execuție de 
consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional debutant. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţe juridice; -fără 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoştinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: 
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-10.08.2018 -publicitate concurs; 
-12.09.2018 -ora 11.00, susţinere 
probă suplimentară de testare a 
cunoştinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -13.09.2018 -ora 11.00 
-proba scrisă; -interviul se susţine, 
de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului,  
începând cu data de 10.08.2018, 
ora 8.00, şi până în data de 
29.08.2018, ora 16.30. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante 
de muncitor calificat IV la Ateli-
erul de întreținere şi reparații, 
instalații, utilaje, clădiri, pe durată 
nedeterminată ,  după  cum 
urmează: -1 post de muncitor cali-
ficat IV -instalator -punct de lucru 
Scorniceşti; -1 post de muncitor 
calificat IV -liftier. Condiţii speci-
fice de participare: -calificare în 
meserie; -diplomă de studii gene-
rale/medii; -autorizație ISCIR 
-pentru postul de liftier. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 04.09.2018, ora 9.00- proba 

scrisă şi în data 07.09.2018, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului până în data de 
24.08.2018 şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (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 Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-2 (două) posturi asistent medical 
debutant, Compartiment primiri 
urgenţe, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post asis-
tent medical, Clinica medicină 
internă, nivel studii PL, vechime 6 
luni, perioadă nedeterminată. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-

ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare; -curriculum vitae. Condiţii 
de participare la concurs: -are 
cetăţenie română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta-limită 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi 
sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea postu-
rilor vacante şi temporar vacante, 
c o n f o r m  O r d i n u l u i  M S 
nr.1470/2011: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG 
797/1997;  -concurs  pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -10 
septembrie 2018, ora 11.00- proba 

scrisă; -12 septembrie 2018, ora 
11.00- interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 27 
august 2018, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Direcţia Regională de Statistică 
a Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii publice de 
execuţie vacante: -1 post Inspector 
grad profesional Debutant în 
cadrul Serviciului statistica indus-
triei alimentară, textilă şi socie-
tatea informaţională. Condiţii de 
participare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exer-
citării funcţiei publice: nu este 
cazul. Desfăşurarea concursului va 
avea loc la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti, în data de 14.09.2018 ora 
10:00  proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Muni-
cipiului Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute în H.G. 
Nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucu-
reşti şi la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Vrancea organi-
zează concurs pentru ocuparea  a 1 
(unu) post vacant, pe perioadă 
nedeterminată ,  după  cum 
urmează: Șofer treapta I: -10 
septembrie 2018– ora 9 proba 
scrisă; -14 septembrie 2018- ora 9 
interviu. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice, 
bibliografia şi tematica de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.vnocpi.ro) sau la 
avizierul instituției. Relații supli-
mentare se obțin la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Vrancea din Focşani str. Cuza 
Vodă nr.69, Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0237/228754 -int. 21.

l În conformitate cu prevederile 
art.38 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
anunță amânarea concursului 
pentru ocuparea a 12 posturi 
vacante de natură contractuală de 
consilieri afaceri europene la 
Unitatea pentru pregătirea consi-
liului preşedinției UE din cadrul 
aparatului propriu al MADR, 
organizat iniţial în data de 27 
august 2018, ora 10:00 proba 
scrisă, pentru data de 29 august 
2018, ora 10:00 proba scrisă. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 21 august 2018 
(inclusiv), ora 17:30 la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale din str. B-dul Carol I 
nr. 2- 4, sector 3, Bucuresti. Date 
contact: tel. 021/3072326, email: 
ionela.stefan@madr.ro. Anunţul 
iniţial a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr. 772/02.08.2018.

l Primăria Comunei Voineşti, 
judeţul Iaşi (tel./fax: 0232.294.755, 
site: www.primariavoinesti.ro), 
organizează concurs, în data de 
12.09.2018, pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unor 
funcţii publice de execuţie vacante 
la Compartimentul Cadastru, 
Agr i co l  ş i  Fond  Func iar : 
-inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent; -inspector, clasa I, 
gradul profesional principal. 1.
Probele stabilite pentru concurs: 
selecţia dosarelor de înscriere, 
probă scrisă, interviu. 2.Condiţiile 
de desfăşurare a concursului: 
-Data, ora şi locul şi locația desfă-
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șurării probei scrise: 12.09.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Voinești  -Sala de 
ședinţă, et.I; -Data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
-Perioada de depunere a dosa-
relor: 10.08.2018-29.08.2018. 3.
Condiţiile de participare la 
concurs: 3.1.Condiţii generale 
menţionate la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată. 
3.2. Condiţii specifice prevăzute în 
fișa postului aferente funcţiei 
publice: -inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul agronomie, horticul-
tură, silvicultură; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; 
-inspector, clasa I, gradul profesi-
onal principal: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul agronomie, inginerie 
geodezică; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei Comunei Voinești, judeţul Iași 
-Compartimentul Registratură în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a 
(perioada 10.08.2018-29.08.2018, 
inclusiv, ora 16.00). Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la d-ul 
Timofte Liviu- secretarul comisiei, 
telefon/fax: 0232.294.755 și 
e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com

CITAȚII  
l Pârâta Arhip Petruţa, din 
comuna Schitu Duca, judeţul Iași 
este chemată la Judecătoria Iași, 
Secţia Civilă, str. Anastasie Panu, 
nr. 25, Iași, Complet 02, în dosar 
nr. 36251/245/2017, divorţ fără 
minori, pentru data de 06.09.2018, 
ora 08.30 de către reclamantul 
Arhip Ghiocel.

l Numitul Sandu Benone, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Zmeu, com.Lungani, jud.Iași, este 
citat la Judecătoria Pașcani, pe 
data de joi, 13.09.2018, ora 09.00, 
completul C9MF, sala 1, în calitate 
de  pârât ,  dosarul  c iv.  nr. 
458/866/2018, în proces cu Sandu 
Mirela, în calitate de reclamantă, 
divorţ fără minori.

DIVERSE  
l Judecătoria Iași, dosar nr. 
19204/245/2017, sentința civilă nr. 
5587/2018: Admite cerera formu-
lată de reclamanta Coza Simo-
na-Elena, CNP 2830117152483, cu 
domiciliul procesual la cabinet 
avocat Mihai Andreea Roxana din 
Iași, șos. Națională nr. 54, bloc A5, 
ap.3, parter, județul Iași în contra-
dictoriu cu pârâtul Coza Cristi-
an-Valer, CNP 1791109240024, cu 
reședința în Ravena, Via Trieste, 
nr.34, Italia. Desface prin divorț 
căsătoria încheiată la data de 
28.10.2006, înregistrată în Regis-
trul de Stare Civilă al Primăriei 
Municipiului Baia Mare, jud. 
Maramureș, sub nr.1033 din data 
de 28.10.2006, din culpa pârâtului. 
Dispune efectuarea mențiunilor 
corespunzătoare pe actul de căsă-
torie înregistrat în Registrul de 
Stare Civilă al Primăriei Munici-
piului Baia Mare, jud. Maramureș, 
sub nr.1033 din data de 28.10.2006. 
Dispune ca reclamanta să revină la 
numele purtat anterior căsătoriei, 
acela de „Azoiței”. Dispune ca 
autoritatea părintească asupra 
minorului Coza Denis-Cristian, 
născut la data de 16.12.2006, să fie 
exercitată exclusiv de mama recla-
mantă și stabilește locuința mino-
rului la mama reclamantă, la 
domiciliul acesteia din România. 
Obligă pârâtul să plătească recla-
mantei, în favoarea minorului, 
pensie de întreținere lunară în 
cuantum de ¼ din venitul minim 
net pe economia națională, înce-
pând cu data de 06.07.2017 (data 
introducerii cererii) și până la 
majorat.  Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei suma de 
2100 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Executorie provizoriu de 
drept cu privire la stabilirea 
modului de exercitare a autorității 
părintești, stabilirea locuinței 
minorului și sumele datorate cu 
titlu de obligație de întreținere 
pentru minor, conform art. 448 C. 
proc. civ. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comuni-
care, cererea de apel urmând să fie 
depusă la Judecătoria Iași. 
Pronunțată azi, 10.05.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței.

l Private Liquidation Group 
IPURL administrator judiciar în 
dosarul nr.1998/111/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea Monoelect S.R.L., 
CUI 26792770, RC J5/506/2010 îi 
anunță pe toți creditorii societății 
sus menţionate privind deschi-
derea procedurii de insolvență 
privind acest debitor precum și 
cu privire  la  următoarele : 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei asupra averii debitoarei 
Monoelect  S.R.L. este data de 
27.08.2018, termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire 
și comunicare a tabelului preli-
minar este data de 14.09.2018, 
termenul pentru întocmirea și 
comunicarea tabelului definitiv al 
c r e a n ț e l o r  e s t e  d a t a  d e 
08.10.2018, iar prima ședinţă a 
adunării creditorilor va avea loc 
în data de 25.09.2018, ora 14.00, 
la adresa Private Liquidation 
Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor, ordinea de zi: 1. Confir-
marea administratorului judiciar 
Private Liquidation Group 
I P U R L  î n  d o s a r u l  n r. 
1998/111/2018; 2. Aprobarea 
onorariului administratorului 
judiciar. În acest sens se propune 
un onorariu fix în cuantum de 
500 RON pe lună plus TVA, 
precum și un procent de 5% plus 
TVA din eventualele încasări din 
vânzarea de active și recuperarea 
de creanțe ca urmare a diligen-
țelor administratorului judiciar.

l SC AT&Chic Design SRL, 
având sediul în Bdul.Energeticie-
nilor, Nr.13-15, anexa socială III, 
parter, biroul 42, Sector 3, Munici-

piul București, titular al planului- 
“PUZ- Strada Baicului nr.31- 
Sector 2” anunţă publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul ședinței Comite-
tului Special Constituit din data de 
09.08.2018, urmând ca planul 
propus să fie supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia etapei 
de încadrare se primesc în scris la 
sediul APM București, în termen 
de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul Director al Asociației 
Crescătorilor De Animale „Trifoiul 
Movileni”, cu sediul în sat. Movi-
leni, com. Movileni, jud. Iași, în 
baza prevederilor art.24 din 
Statutul Asociației ”Trifoiul Movi-
leni” și  a dispoziți i lor OG 
nr.26/2000 privind asociațiile și 
fundațiile, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală a Asociației 
”Trifoiul Movileni”, pentru data 
de 20.08.2018, ora 10.00, la sediul 
social al asociației, având urmă-
toarea ordine de zi: 1.Dizolvarea și 
lichidarea asociației, în temeiul art. 
57 din OG nr. 26/2000 privind 
asociațiile și fundațiile cu modifi-
cările și completările ulterioare. 2. 
Numirea lichidatorilor de către 
Adunarea Generală, în temeiul art. 
61 alin. (2) din OG nr. 26/2000 
privind asociațiile și fundațiile, cu 
modificările și completările ulteri-
oare.

l Composesoratul pădurilor și 
pășunilor foștilor iobagi din Agâr-
biciu convoacă Adunarea Gene-
rală a membrilor composesori, în 
data de 26.08.2018, de la ora 16.00, 
la Căminul Cultural din loc.Agâr-
biciu, jud. Cluj. Ordinea de zi este 
următoarea: 1.Stabilire modalitate 
de distribuire a lemnelor de foc; 2. 
Diverse. În situaţia în care la data 
și ora stabilită nu se întrunește 
cvorumul necesar, următoarea 
Adunare Generală se convoacă 
pentru data de 02.09.2018, în 
aceeași locaţie și de la aceeași oră.

l Consiliul de Administraţie al 
Societății Silvarom S.A., cu sediul 
în București, Intrarea Rocilor, 
nr.12/16, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/239/1991, cod fiscal RO 
433926, conf. art. 117 din Legea 
31/1990, completează: Ordinea de 
zi a Adunarii Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocate pentru data 
de 27.08.2018, ora  12, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, C6, cam 14, sector 6, 
București, cu: 1. Aprobarea 
numirii în funcția de administrator 
a doamnei Amza Mona domici-
liată în București, Drm. Taberei nr. 
120, bl. 0D1, sc. 3, et. 9, ap. 128, 
sector 6, CNP 2830412471331, 
numită interimar în cadrul 
adunării Consiliului de Adminis-
trație din data de 14.06.2018. 2. 
Restul  prevederi lor rămân 
neschimbate. Consiliul de Admi-
nistraţie, prin Președinte Decebal 
Ionuţ Coţofană.
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LICITAȚII  
l Penitenciarul Aiud, cu sediul 
în Aiud, str.Morii, nr.7-9, jud.
Alba, cod fiscal: 4331341, organi-
zează în data de 24.08.2018 lici-
taţie publică pentru închirierea 
de spaţii destinate în vederea 
asigurării dreptului la convorbiri 
telefonice pentru deţinuţi. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine gratuit de la sediul Peni-
tenciarului Aiud sau site-ul 
unităţii, telefon: 0258.861.021, 
int.126, fax: 0258.863.575, e-mail: 
achizitii.paiud@anp.gov.ro

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde spațiu 
producție prelucrare carne, 
compus din: hală în suprafață de 
920mp, rețea interioară de forța, 
fosă septică vidanjabilă de 75mc, 

platformă betonată de 831mp, 
puț forat la 76m adâncime, 
împrejmuire, dotări, mijloace fixe 
tehnologice, modul PVC, anexa 
centrală și teren în suprafață de 
3.420mp, care formează unitatea 
de producție din satul Brata-
sanca, comuna Filipeștii de Târg, 
județul Prahova la prețul de 
604.724Euro, la care se va 
adăuga TVA. Ședințele de licitații 
se vor ține în datele de 23 august, 
30 august, 5 septembrie, 19 
septembrie, 26 septembrie, 3 
octombrie, 10 octombrie, 17 
octombrie, 24 octombrie și 31 
octombrie 2018, ora 12.00. Relații 
la telefon: 0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde teren 
arabil în suprafață de 11.200mp 
situat în extravilanul orașului 

Băicoi, jud.Prahova, cu prețul de 
15.580Euro, la care se adăuga 
TVA. Ședințele de licitații se vor 
ține în datele de 23 august, 30 
august, 5 septembrie, 19 septem-
brie, 26 septembrie, 3 octombrie, 
10 octombrie, 17 octombrie, 24 
octombrie și 31 octombrie 2018, 
ora 12.00. Relații la telefon: 
0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, vinde obiecte 
de inventar aparținând spațiului 
de producție situat în satul 
Bratasanca, jud. Prahova la 
pretul de 7.912Lei, la care se 
adaugă TVA. Se mai vinde: o 
autoutilitară Ford Transit la 
prețul de 9.764Lei și un Daewoo 
Cielo la prețul de 1.750Lei, la 
ambele prețuri adăugându-se 
TVA. Vânzarea se va face direct 
la prețul de evaluare a obiectelor 
la care se adaugă TVA. Relații la 
telefon: 0722.239.790.

l Direcția Silvică Iași, cu sediul 
in Iași, str. Gh. Asachi nr.2, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului cu nr. J40/450/1991, 
cod fiscal RO1590120, telefon 
0232244680, fax 0232244631, 
e-mail office@iasi.rosilva.ro, 
organizează la sediul său în data 
de 14.08.2018, începând cu orele 
10.00, licitație cu plic închis 
pentru vânzarea fructelor de 
măceș, porumbar si păducel, 
congelate și ambalate în saci de 
hârtie plastifiată. Agenții econo-
mici interesați vor depune în plic 
închis la secretariatul Direcției 
Silvice Iasi, până la data de 
14.08.2018, ora 09.30, oferta 
privind cantitatea solicitată si 

prețul oferit în euro /tonă pe 
specii, însoțită de următoarele 
documente: statutul sau actul 
constitutiv al societății, din care 
să rezulte și obiectul de activitate, 
documentele de înscriere la 
Oficiul Registrului Comerțului și 
declarație pe proprie răspundere 
că nu are datorii la administra-
torii fondului forestier proprie-
tate publică a statului. Nivelul 
minim al prețului ce se va lua în 
calcul pentru acceptarea ofer-
telor este 1100 euro /to pentru 
măceșe, 650 euro/to pentru 
porumbe si 800 euro/to pentru 
păducele, fără TVA, plătibil în lei 
la cursul BNR din ziua livrării. 
Va fi declarată câștigătoare firma 
care oferă prețul cel mai mare. 
Dacă la licitația din data de 
14.08.2018 nu se prezintă niciun 
ofertant sau se prezintă un singur 
ofertant dar prețul oferit este mai 
mic decât prețul de pornire, se va 
organiza o sesiune de negociere, 
în aceeași zi. Relații suplimentare 
pot fi oferite de ing. Bolfă Ioan la 
telefon 0232244680, sau  e-mail 
productie@iasi.rosilva.ro.

PIERDERI  
l Pierdut cartela tahograf nr 
00000000081TI000, eliberata de 
ARR Tulcea pe numele Trofin 
Elvis. O declar nula!

l Pierdut act de vânzare- cumpă-
rare pe numele Badea Maria str. 
Tunsu Petre nr. 16, bl. 2, sc. 2, et. 3, 
ap. 36, sector 5, eliberat de AFI.

l Pierdut certificat de calificare 
profesională seria X nr. 00046475, 
pe numele Crăciunescu Adina, 

calificare horticultor, emis de 
Ministerul Muncii Familiei 
Protecţiei Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Ministerul Educaţiei și 
Cercetării la data  29.09.2015.

l Pierdut certificat de vânzare- 
cumpărare 26559/1992, plan 
apartament, proces- verbal de 
perdare- primire și contract 
pentru plata în rate a locuinţei în 
baza contractului 26559/05/1992, 
proprietari Coprinsu Lucian și 
Coprinsu Sonica.

Kleada Art SRL, cu sediul în 
București, sect.3, Bdul Unirii, 
nr.68, Bl.K2, Sc.1, Et.7, Ap.26, 
având CUI: 28704472, înregis-
trată la ORCT București sub 
nr.J40/7854/2011, prin admi-
nistrator, declarăm pierdut 
Certificatul de înregistrare la 
Registrul Comerțului al socie-
tății în original. Îl declarăm 
nul.

l Asociația “Club Sportiv 
Taiji-Qigong” cu sediul în Bucu-
rești, Str.Padeșu Nr.16, Bl.15, Sc.1, 
Et.8, Ap.36, Sector 4, înregistrată 
în Registrul Special Al Asociați-
i l o r  ș i  F u n d a ț i i l o r  S u b 
Nr.56/27.12.2001, reprezentată 
prin președinte Culda Cezar, 
declarăm pierdute și nule urmă-
toarele documente: -Certificat de 
Identitate Sportivă Nr.0009224 
eliberat la data de 25.02.2003 pe 
numele Club Sportiv Taiji-Qi-
gong, având nr.de identificare în 
R e g i s t r u l  S p o r t i v  B /
A2/00056/2003 și nr.77 în Registru 
Special; -Avizul și Autorizația de 
funcționare eliberate de Minis-
terul Tineretului și Sportului.

l ACCES IN COM SRL, cu 
sediul social în București, Sectorul 
3, Bulevardul Decebal, nr.11, bloc 
S14, Scara 2, Etaj 1, ap.28, CUI 
17330143, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București sub 
nr.J40/4464/2005, anunță pier-
derea Certificatului de înregis-
trare seria B nr.2774989 eliberat la 
data de 27.06.2013, a Certifica-
tului constatator nr.240020 din 
18.06.2013, emis la data de 
26.06.2013, pentru sediul social și 
a Certificatului constatator 
nr.530237 din 07.07.2005, emis 
pentru punctul de lucru din 
Municipiul  Târgu Jiu,  Str.
TUDOR VLADIMIRESCU, 
Nr.37, Judet Gorj.  Documentele 
sunt declarate nule.




