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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 21.12.2018 concurs 
recrutare pentru 1 muncitor necali-
f i ca t  ş i  1  cas i e r.  Deta l i i  l a 
021.424.43.62.

l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu 
angajează:  -11 instalatori apă 
canal; -7 excavatorist pentru excava-
toare cu rotor de mare capacitate; -15 
zidar rosar-tencuitor; -11 tâmplar 
universal. Telefon: 0371.307.458.

l Wirecard Romania SA angajează 1 
programator ajutor COR 351201. 
Condiții: -Absolvent liceu profil 
informatică; -Cunoştințe temeinice 
de lb.engleză şi limbaje de progra-
mare: C, C++, Java. CV-urile se 
primesc pe adresa: hr.ro@wirecard.
com.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în B-dul Republicii, nr.40, 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării următoarelor funcții  
publice de execuție vacante: -un post 

”consilier juridic debutant” în cadrul  
Compartimentului Juridic; Condiții 
de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă in dome-
niul drept; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: -un post ”consilier debutan-
t”în cadrul Serviciului Public Comu-
nitar de evidență a Persoanelor 
-Compartiment Evidența Persoa-
nelor; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
in domeniul ştiințe administrative; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
Concursul constă în proba scrisă 
(17.I.2019 -ora 10,00) şi interviu (se 
va susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise), la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la data 
de 07.01.2019 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Repu-

blicii nr.40. Condițiile de participare 
la concurs, bibliografia şi actele nece-
sare pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul Primăriei Oltenița şi 
publicate pe site-ul acesteia. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
Serviciul Resurse umane -tel. 
0242.515.770, e-mail: secretariat.
primariaoltenita@gmail.com, 
persoană de contact -Postelnicu 
Larisa, Șef serviciu R.U.

l Inspectoratul de Stat în Construcții 
-ISC scoate la concurs următoarea 
funcţie publică de execuţie vacantă pe 
perioadă nedeterminată: -1 post de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant (fără vechime în speciali-
tatea studiilor), Direcția Economică şi 
Administrativ -Biroul Achiziții 
Publice -Aparat Central din cadrul 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
-ISC. Condiții specifice: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în ştiințe 
economice; -Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
21.01.2019, ora 10.00, la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcții -ISC, 
din Bucureşti, str.C.F.Robescu, nr.23, 
sector 3. Data şi ora interviului se vor 
afişa obligatoriu odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
-ISC, etajul 5, camera 3. Condițiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
vor afişa la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC şi pe site-ul 
ISC (www.isc.gov.ro). Informații 
suplimentare se pot obține la numărul 
de telefon: 021.318.17.00, interior: 
126.

l Primăria Comunei Dărmăneşti, cu 
sediul în localitatea Măriţei, strada 

Principală, nr.575, județul Suceava, 
în baza Legii 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcție publică de 
execuţie: Denumirea postului: consi-
lier, clasa I, grad profesional debu-
tant. Compartimentul: Asistenţă 
Socială. Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile Știinţe economice, 
Administraţie publică, Asistenţă 
socială; -vechime: nu este cazul. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: data 
25.01.2019, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; -Interviul: data 28.01.2019, ora 
10.00, la sediul instituției. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. Date contact: Primăria 
Comunei Dărmăneşti, sediul: în loca-
litatea Măriţei, nr.575, tel./fax: 
0230.551.532, e-mail: primaria_
comdarmanesti@yahoo.com, 

persoană de contact: Cosmiuc 
Viorica, consilier gr.IA.

l În conformitate cu prevederile HG 
nr.611/2008, Primăria Comunei 
Vărăşti, județul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă de 
inspector, grad profesional debutant, 
clasa I, din cadrul Compartimentului 
Sănătate şi bunăstare animale, după 
cum urmează: -proba scrisă la data 
de 22.01.2019, ora 11.00; -interviul la 
data de 24.01.2019, ora 11.00. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii superioare de lungă 
durată finalizate cu diplomă de 
licență de medicină veterinară; -nu 
sunt condiții de vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la data 
de 07.01.2019, ora 16.30, la registra-
tura Primăriei Comunei Vărăşti. 
Concursul se desfăşoară la sediul 
Primăriei Comunei Vărăşti, persoană 
de contact: Dancu Maria -secretar, 
tel.0246.237.121, fax: 0246.237.205, 
e-mail: primariavarasti@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Moldova 
Suliţa, cu sediul în localitatea 
Moldova Suliţa, judeţul Suceava, 
CIF: 14094471, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţ ie i  contractuale  vacante  de 
bibliotecar I, grad superior- 1/2 
normă. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
16.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 18.01.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: a)studii medii; b)
vechime în muncă- 7 ani.Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Moldova 
Suliţa. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Moldova Suliţa, 
persoană de contact: Butnaru Corina, 
telefon: 0723.469.846.

l Primăria Comunei Văliug, cu 
sediul în localitatea Văliug, numărul 
56, judeţul Caraş-Severin, organi-
zează  concurs ,  conform HG 
286/2011, pentru ocuparea funcţiilor 
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contractuale vacante de: -referent 
debutant (ghid turistic) în cadrul 
Compartimentului Centru de Infor-
mare Turistică; -inspector de speciali-
tate, gradul II (agent de turism) în 
cadrul Compartimentului Centru de 
Informare Turistică. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Văliug astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.01.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 16.01.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Pentru 
postul de referent debutant: -studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitate 6 
luni; -cunoştinţe operare PC; -abili-
tăţi de comunicare; -gândire logică; 
-curs de absolvire de ghid turism; 2.
Pentru postul de inspector de specia-
litate, gradul II: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitate 1 an; -cunoş-
tinţe operare PC; -abilităţi de comu-
nicare; -gândire logică; -curs de 
absolvire agent turism. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Văliug. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele 
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Văliug, nr.56. 
Persoană de contact: Marcu Petru 
Alin, viceprimar comuna Văliug, 
telefon/fax: 0255.235.601, e-mail: 
prim_valiug@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Prelungit 
„Aşchiuță” Suceava, cu sediul în loca-
litatea Suceava, strada Alexandru cel 
Bun, nr.31, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -numele 
funcţiei: muncitor spălătorie, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 14.01.2019, ora 9.00; -Interviul în 
data de 14.01.2019, ora 11.30. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii generale/medii; 
-vechime: 3 ani. Condiții specifice de 
participare: -abilități de relaționa-
re-comunicare cu întreg personalul 
unității de învățământ; -abilități de 
muncă în echipă; -să ştie să folosească 
aparaturile electrice, electronice şi 
electrocasnice; -cunoştințe în dome-
niul securității în muncă şi PSI. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Grădiniței cu Program 
Prelungit „Aşchiuță” Suceava. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit „Aşchiuță” 
Suceava, persoană de contact: Rîmbu 
Elena, telefon: 0740.795.453, fax: 
0230.530.387, e-mail: gradinitaas-
chiuta@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Voinicelul, cu sediul în localitatea 
Făgăraş, strada Tudor Vladimirescu, 
nr.8, judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngrijitor 
grupă copii, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.01.2019, 
ora 8.00; -Proba interviu în data de 
14.01.2019, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: minim 10 clase; 
-respect, seriozitate, responsabilitate, 
loialitate, hotărâre, adaptabilitate, 
autocontrol; -capacitate de efort şi 
abilităţi de manevrare a diferitelor 
obiecte cu care lucrează; -disponibili-
tate de lucru la un program flexibil; 
-competenţe în educaţie şi îngrijire 
copii (reprezintă un avantaj). Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădinița cu Program Prelungit 
Voinicelul Făgăraş, persoană de 
contact: Burghea Rodica, telefon: 
0268.280.585/0762.131.763.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale, cu 
sediul în localitatea Barcea, strada 
OP, nr.1, judeţul Galaţi, organizează 
în data de 14 şi 16.01.2019 concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a următoarelor posturi 
contractuale vacante:  -1 post 
muncitor calificat (electrician); -1 
post administrator (gestionar). 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.01.2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
16.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii: şcoală profesională 
cu diplomă de absolvire sau/şi studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat în 
domeniu, curs de calificare, Vechime 
în muncă: 2 ani; Permis auto. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, loc.Barcea. Dosarul de 
înscriere trebuie să conţină documen-
tele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011. Relaţii suplimentare la 
sediul: ANRSPS UT-310 Barcea, 
persoană de contact: Cobzaru Corne-
liea, telefon: 0236.820.124.    

l Grădinița cu Program Normal 
„Țăndărică” Suceava, cu sediul în 
mun.Suceava, str.Muncii, FN, jud. 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de: secretar, 1 post, conform 
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 

data de 14.01.2019, ora 13.00; -Inter-
viul în data de 14.01.2019, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii: studii 
superioare; -Vechime: 1 an pe postul 
de secretar; -Condiții specifice: 
-studii superioare de lungă durată; 
-experiență în specialitate: 1 an; 
-cunoştințe avansate operare PC; 
-limba engleză nivel mediu/avansat; 
-disponibilitate la timp de lucru 
prelungit. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Grădiniței cu Program Normal 
„Țăndărică” Suceava. Relații supli-
mentare la sediul Grădiniței cu 
Program Normal „Țăndărică” 
Suceava, persoană de contact: Borza 
Oana, telefon: 0230.518.677, fax: 
0230.518.677, e-mail: gradinita_
tandarica@yahoo.com.

l Primăria Comunei Frăteşti, cu 
sediul în sat Frăteşti, comuna 
Frăteşti, str.Gării, nr.9, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
-consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, la Compartimentul Agricol 
din cadrul Primăriei Comunei 
Frăteşti, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.01.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
Funcţionarilor Publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă; -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăria 
Comunei Frăteşti, din sat Frăteşti, 
comuna Frăteşti, str.Gării, nr.9, 
judeţul Giurgiu. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăria Comunei Frăteşti, 
persoană de contact: Viorica Damian 
- s e c r e t a r  C o m u n ă ,  t e l e f o n : 
0372.755.850, fax: 0373.501.069, 
e-mail: primaria.fratesti@gmail.com.

l Primăria Oraşului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, strada 1 
Mai, nr.6, judeţul Hunedoara, anunţă 
amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de îngri-
jitor, treapta I, în cadrul Comparti-
mentului Casa de Cultură, organizat 
iniţial: -Proba practică în data de 
08.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 11.01.2019, ora 10.00, 
astfel: -la o dată care se va comunica 
ulterior. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 

III-a, număr 1351/03.XII.2018, 
pagina 6, cod 186050. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Comuna Crucea, cu sediul în loca-
litate Crucea, sat Crucea, nr.151, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post, 
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Denumirea postului: post 
vacant contractual de execuție- şofer. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Studii generale, şcoală 
profesională, medii cu diplomă de 
absolvire; -Permis de conducere cate-
goria B, C şi E; -Atestat pentru 
buldoexcavator; -Vechime: nu se 
solicită; -Vechime în specialitatea 
studiilor: nu se solicită. Data şi ora 
desfăşutrării concursului: Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Crucea, judeţul Suceava, în 
data de 14.01.2019, ora 9.00, proba 
scrisă, şi afişare rezultat, ora 14.00; 
-interviul pe data de 17.01.2019, ora 
10.00, şi afişare rezultat, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute în art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru 
înscrierea la concurs, candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente: a)
cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; b)
copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii; c) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor, permis 
de conducere categ.B, C şi E, atestat 
pentru buldoexcavator; d)carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; e)cazierul judiciar; f)
adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g)curriculum vitae. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la afişare, la 
sediul instituţiei. Date contact: 
A t ă n ă s o a i e  M a r i a ,  t e l e f o n : 
0721.989.962.

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, cu sediul în localitatea 
Vaslui, str.Călugăreni, nr.100, judeţul 
Vaslui, conform HG 286/23.03.2011, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante de 
muncitor calificat IV-I (bucătar). 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, din Vaslui, str.Călugă-
reni, nr.100, astfel: -selecţia dosarelor 
până la data de 09.01.2019, ora 16.00; 
-proba scrisă în data de 18.01.2019, 
ora 12.00; -proba interviu în data de 
25.01.2019, ora 12.00. Pentru partici-

parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să aibă cel puţin studii 
gimnaziale; -să dețină diplomă de 
studii sau atestat/certificat/curs de 
calificare cu specializarea bucătar; 
-să fie declarat apt medical şi apt 
psihologic; -vechime în specialitate: 
minim 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 07.01.2019, ora 16.00, 
la sediul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Vaslui. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Vaslui, 
persoană de contact: Zaharia Alin-
Doru,  te lefon:  0235.312.373, 
int.24530, fax: 0235.314.881, e-mail: 
contact@jandarmeriavaslui.ro sau pe 
site-ul instituției: www.jandarmeria-
vaslui.ro.

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, cu sediul în localitatea 
Vaslui, str.Călugăreni, nr.100, judeţul 
V a s l u i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreţi-
nere şi reparaţii). Concursul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Vaslui, din 
Vaslui, str.Călugăreni, nr.100, astfel: 
-selectia dosarelor până la data de 
09.01.2019, ora 16.00; -proba scrisă în 
data de 22.01.2019, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 28.01.2019, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -să aibă cel 
puţin studii gimnaziale; -să dețină 
diplomă de studii sau atestat/certi-
ficat/curs de calificare cu speciali-
zarea electrician; -să fie declarat apt 
medical şi apt psihologic; -vechime în 
specialitate: minim 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 07.01.2019, 
ora 16.00, la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Vaslui. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, persoană de contact: 
Rusu Marius, telefon: 0235.312.373, 
int.24535, fax: 0235.314.881, e-mail: 
contact@jandarmeriavaslui.ro sau pe 
site-ul instituției: www.jandarmeria-
vaslui.ro.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ţa G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -referent de 
specialitate, grad profesional II, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.01.2019, 
ora 09.00; -Interviul în data de 
22.01.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească umătoarele condiţii: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniile: ştiinţe sociale: ştiinţe 
administrative sau ştiinţe economice; 
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-vechime în muncă: minim 3 ani. 
Constituie avantaj: cunoaşterea unei 
limbi de circulație internațională 
-nivel mediu; cunoştințe de operare 
pe calculator -nivel mediu. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ţa G.Enescu, nr.1, persoană de 
contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ţa G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -suprave-
ghetor muzeu, 2 posturi, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 16.01.2019, ora 09.00; -Inter-
viul în data de 22.01.2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
umătoarele condiţii: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 1 an. 
Constituie avantaj: cunoaşterea unei 
limbi de circulație internațională 
-nivel mediu; cunoştințe de operare 
pe calculator -nivel mediu. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ţa G. Enescu, nr.1, persoană de 
contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ţa G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -sef serviciu 
restaurare conservare II, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.01.2019, 
ora 09.00; -Interviul în data de 
23.01.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească umătoarele condiţii: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniile: istorie, studiul patrimo-
niului, arte vizuale/conservare şi 
restaurare, ştiinţe inginereşti (ingi-
nerie industrială); -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Constituie 
avantaj: cunoaşterea unei limbi de 
circulație internațională -nivel 
mediu; cunoştințe de operare pe 
calculator -nivel mediu. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ţa G.Enescu, nr.1, persoană de 
contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ţa G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -muzeograf, 
grad profesional IA, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21.01.2019, ora 09.00; -Inter-
viul în data de 28.01.2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
umătoarele condiţii: -studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţe 
umaniste şi arte, ramura de ştiinţe: 
istorie, specialitatea istorie -limba 
engleză; -vechime în specialitatea 
muzeografie: minim 5 ani. Constituie 
avantaj: deținerea certificatului YAD 
VASHEM (Israel) -Seminar Interna-
ţional de Studii privind Holocaus-
tului; certificatului  INCFC fost 
(MCC-CPPC) relaţii publice-comu-
nicare; cunoştințe de operare calcu-
lator -nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ţa G.Enescu, nr.1, persoană de 
contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ţa G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -muzeograf, 
grad profesional I, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21.01.2019, ora 09.00; -Inter-
viul în data de 28.01.2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
umătoarele condiţii: -studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniile: ştiinţe 
umaniste şi arte, ramura de ştiinţe: 
istorie, ştiinţe sociale, ramura de 
ştiinţă -ştiinţe ale comunicării, socio-
logie; -vechime în muncă: minim 3 
ani. Constituie avantaj cunoaşterea 
unei limbi de circulație internațio-
nală -nivel mediu; cunoştințe de 
operare pe calculator -nivel mediu. 
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 Complexului 
Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Corina Ghilea, 
telefon: 0257.281.847, luni-vineri, 
între orele 09.00-15.00.

l Creart-Centrul de Creaţie, Artă şi 
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, str.Piaţa Laho-
vari, nr.7, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Serviciul 
producție şi tehnic: Referent (M) IA- 
1 post; -Serviciul programe şi 

proiecte culturale: Referent (M) IA- 1 
post, conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare pentru 
întocmirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia actului 
de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; -copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului soli-
citate de instituția publică; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în speciali-
tatea studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele  emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul-standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
-curriculum vitae. Copiile de pe certi-
ficatele prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii lega-
l izate .  Conform art .3  al  HG 
nr.286/2011, pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale: 
a)are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. 1.Pentru referent (M) IA din 
cadrul Serviciului producție şi tehnic, 
concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de14.01.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe 
de operare/programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point, Revisal. 2.Pentru 
referent (M) IA din cadrul Servi-
ciului programe şi proiecte culturale. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.01.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
18.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechimea în 
muncă: minim 20 ani; -cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point, Revisal. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul creart, din str.Piaţa Laho-
vari, nr.7, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane. Relaţii suplimentare 
la sediul din str.Piaţa Lahovari, nr.7, 
sector 1, Compartimentul Resurse 
Umane, persoană de contact: 
Iordache Florentina,  telefon: 
0728.728.659.

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-ISCTR organizează concurs, 
conform HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, cu respectarea prevederilor 
OUG nr.90/2017, art.14, alin.(2), la 
sediul din Bucureşti, b-dul Dinicu 
Golescu, nr.38, sector 1, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -economist 
-patru posturi, în cadrul Direcției 
Economice; -specialist resurse umane 
-un post, în cadrul Biroului Resurse 
Umane; -referent de specialitate 
-două posturi, în cadrul Direcției 
Logistică şi Administrativă; -tradu-
cător -un post, în cadrul Comparti-
mentului Relații Publice, Petiții şi 
Relații Internaționale; -inspector de 
trafic rutier -douăsprezece posturi, în 
cadrul Inspectoratelor Teritoriale. 
Concursul va consta într-o probă 
scrisă, în data de 16.01.2019, ora 
10.00, şi un interviul, în data de 
22.01.2019, ora 10.00. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0725.597.680 şi pe site-ul: www.
isctr-mt.ro.

l U.A.T. Municipiul Sebeşorgani-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a uneii funcţii publice de execuţie 
vacante de:1.inspector, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Biro-
ului Buget, Finanțe, Contabilitate, 
Salarizare -Id Post:206680. Probele 
stabilite pentru postul scos la 
concurs: proba scrisă şi interviul.
Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului:-15.01.2019, ora 11.00 
Sebeş, Parcul Arini, nr. 1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) -proba 
scrisă; -21.01.2019, ora11.00 Sebeş, 
Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş) -proba interviu; 
Termenul de depunere al dosarului 
de înscriere: -07.01.2019, ora 14.00. 
Condiţii de participare pentru postul 
deinspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Biroului Buget, 
Finanțe, Contabilitate, Salarizare: 
-candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 -privind 
Statutul funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
în specialitatea -ştiințe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 7 ani.

l Acest anunt a fost postat on-line 
(https://jurnalul.antena3.ro/page-12.
html) pe Jurnalul.ro în data de 
14.12.2018.  Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploieşti organi-
zează concurs în data de 15.01.2019, 
ora 9.30 (proba scrisă) şi în data de 
17.01.2019, ora 9.30 (interviul), la 
sediul din Ploieşti, Pța. Eroilor 1A, 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcției publice de 
execuție vacante din cadrul Biroului 
Achiziții Publice: „Consilier cl. i/grad 
superior -1 post” . Condiții de parti-
cipare: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, specializare administrație 
publică; -vechime minimă de 7 ani în 
specializarea studiilor necesare exer-
citării funcției publice. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului. Date contact: consi-
lier Stănescu Zenovia, Pța. Eroilor 
1A, Ploieşti, tel. 0740.178.780 sau 
0244.511.137 int. 120, e-mail sru@
asscploiesti.ro.

l SC Pharco Impex 93 Societate 
SRL cu sediul in Bucuresti, str. Cori-
olan Marcius nr.23,  sector 5, 
J40/17137/1993, CUI 4218882, anga-
jeaza Reprezentant Medical cod 
COR 243302. Cerinte: studii superi-
oare; experienta in domeniu vanzarii 
produselor farmaceutice; capacitate 
buna de analiza si sinteza a informa-
tiilor; engleza si araba scris si vorbit 
nivel avansat; flexibilitae/ adaptabili-
tate/ rezistenta la stres/ munca in 
echipa/ program de lucru prelungit si 
detasari in tara si strainatate; permis 
de conducere auto. Cei interesati pot 
depune CV-ul si insotit de actele de 
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studii si scrisoare de intentie pe 
adresa de e-mail: avocatalatar@
gmai l .com,  pana pe  data  de 
20.12.2018 inclusiv. Selectia va avea 
loc in data de 21.12.2018 se va face in 
baza documentelor transmise prin 
e-mail.

l Școala Gimnazială „Sfântul 
Nicolae”, cu sediul în comuna Vînă-
tori, județul Galați, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei de 
secretar (I), perioadă nedeterminată, 
normă întreagă, conform HG 
286/2011. Dosarele de candidatură se 
vor depune la secretariatul unitătii în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data apariţiei anunţului în Monitorul 
Oficial. Pentru a ocupa postul vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: -Studii 
superioare de lungă durată econo-
mice, judirice sau tehnice; -Curs 
pentru resursele umane; -Vechime în 
muncă un an; -Cunoștințe de operare 
pe calculator. Concursul/examenul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -14 ianuarie 2019, ora 9.00, 
la sediul unității școlare -proba scrisă; 
-16 ianuarie 2019, ora 9.00, la sediul 
unității școlare -proba practică; -18 
ianuarie 2019, ora 9.00, la sediul 
unității școlare -interviul. Condițiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la sediul 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”, 
com.Vînători, jud.Galați. Detalii la 
sediul instituției sau la telefon: 
0236.344.128.

l Funcționar informații clienți- full 
time. Angajator: Purple Business 
Partners SRL. Cerințe obligatorii: 
spirit de observație, corectitudine, 
discreție, integritate, disciplină, punc-
tualitate, rigurozitate, conștiinciozi-
tate, diplomație, tact, politețe; 
vorbitor nativ de limba turcă, rapor-
tare management în limba turcă; 
cunoștințe medii de limba engleză 
scris/citit; cunoștințe avansate Micro-
soft Office (word, excel, powerpoint 
etc). Atribuții: ține legătură cu 
clienții/ furnizorii companiei, în 
special furnizorii de origine turcă; 
asistă managerul în privința asigu-
rării logisticii și asistenței la eveni-
mente atât înainte, cât și după 
desfășurarea lor; propune, implemen-
tează idei, teme sau alte elemente 
creative în sprijinul evenimentulor/ 
pentru asigurarea succesului eveni-
m e n t e l o r.  S a l a r i u  a t r a c t i v. 
Tel.021.310.18.23.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria- Vedea, cu sediul în Vedea, 
județul Argeș, organizează în confor-
mitate cu HG 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de  
referent  de specialitate debutant (S), 
pentru Biroul RUNOS, pe durată 
nedeterminată. 1.Concursul se desfă-
șoară în cadrul Spitalului de Psihia-
trie Sfânta Maria Vedea astfel: în 
data de  14.01.2019, începând cu ora 

10.00, pentru proba scrisă, în data de 
18.01.2019, începând cu ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții specifice 
de participare la concurs: școala 
generală, fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 18.12.2018-
04.01.2019, ora 14.00, la sediul Spita-
lului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea- birou RUNOS. Pe site-ul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea, respectiv www.spitalpsihsf-
maria.ro și la avizierul spitalului se 
află afișate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fișa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS și pe www.spitalp-
sihsfmaria.ro.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor 
funcţii publice de execuţie, după cum 
urmează:-Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent  -Biroul urba-
nism, amenajarea teritoriului. 
Compar t iment  d i sc ip l ină  în 
construcţii.1. Studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv  studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă,  într-unul din 
domeniile:-Știinţe inginerești: ingi-
nerie civilă –specializare construcţii 
civile, industriale și agricole sau 
specializarea căi ferate, drumuri și 
poduri;-Arhitectură: specializarea 
arhitectură sau  specializarea conser-
vare și restaurare  de arhitectură;-Ur-
banism: specializarea proiectare și 
planificare urbană sau specializarea 
urbanism și administrare  a terito-
riului.2. Vechime în specialitate: 
minim 1 an. -Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent  -Biroul urba-
nism, amenajarea teritoriului. 
Compartiment publicitate.1. Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv  studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, într-unul 
din domeniile:-Știinţe inginerești: 
inginerie  c ivi lă  –special izare 
construcţii civile, industriale și agri-
cole sau specializarea căi ferate, 
drumuri și poduri;-Arhitectură: 
specializarea arhitectură sau  specia-
lizarea conservare și restaurare  de 
arhitectură;-Urbanism: specializarea 
proiectare și planificare urbană sau 
specializarea urbanism și adminis-
trare  a teritoriului.2.Vechime în 
specialitate: minim 1 an.-Inspector, 
clasa I, grad profesional principal –
Compartimentul de utilitate publică 
privind transportul de persoane în 
regim de taxi.-Studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă;-Certificat de 
competenţă profesională pentru 
transportul rutier de persoane;-Ve-
chime în specialitatea studiilor –
minim  5 ani.Candidaţii trebuie să 
îndeplineasca condiţiile generale 
prevăzute la art 54 din Legea 

188/1999 (r2) privind statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Conform  art. 49 alin. (1) din 
H.G. 611/2008, dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru –comparti-
ment registratură, în termen de 20 de 
zile de la data publicării în, Monitorul 
Oficial partea a III a.Concursul 
începe în data de 22.01.2019, orele 
10:00 –proba scrisă, 25.01.2019 orele 
10:00– interviul și se desfășoară la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și 
tematica de concurs sunt afișate la 
avizierul unităţii și pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795,–Oanta 
Monica Georgiana -consilier.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanţa, cu sediul în 
Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 2B, jud. Constanţa organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
și completată, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, încadrare 
pe perioadă nedeterminată corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
execuţie, după cum urmează: Servi-
ciul Publicitate Imobiliară. 1-BCPI 
Constanţa; 1 post asistent registrator 
principal gradul II.  Cerinţele 
postului; -studii de specialitate: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, speci-
alizarea drept; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; -cunoștinţe 
operare PC. -1 post referent debu-
tant.Cerinţele postului; -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoștinţe operare PC.2-Birou de 
relaţii cu Publicul Hârșova. -1 post 
asistent registrator debutant.Cerin-
ţele postului; -studii medii, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -cunoș-
tinţe operare PC.Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 08.01.2019 
inclusiv, ora 16:30 la sediul OCPI 
Constanţa, secretariat. Concursul se 
va desfășura astfel; Proba scrisă: 
17.01.2019, ora 10:00. Interviul: 
23.01.2019, ora 10:00. Relaţii supli-
mentare la sediul OCPI Constanţa, 
Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 2B, telefon 0241/488625, e-mail 
ct@ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.
ro. 

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov 
organizează concursul de recrutare la 
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov, 
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, Bucu-
rești, în data de 21 ianuarie 2019, 
orele 10:00 proba scrisă, iar interviul 
în data de 23 ianuarie 2019, începând 
cu orele 10:00 pentru ocuparea func-
ţiei contractuale de execuţie vacantă 
de Inspector specialitate gradul IA în 
cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Casa Judeţeană de Pensii Ilfov, 
Compartimentul Resurse Umane, cu 

sediul în București, B-dul Lacul Tei, 
n r. 1 7 ,  s e c t o r  2 ,  t e l e f o n 
021/212.12.26/123.

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov 
organizează concursul de recrutare la 
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov, 
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, Bucu-
rești, în data de 29 ianuarie 2019, 
orele 12:00 proba scrisă, iar interviul 
în data de 31 ianuarie 2019, începând 
cu orele 14:00 pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
Consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Serviciului Plăţi 
Prestaţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Casa Judeţeană de Pensii 
Ilfov, Compartimentul Resurse 
Umane, cu sediul în București, B-dul 
Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 
021/212.12.26/123.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate 
reînființată prin HG. 347/1990 cu 
finanțare de la bugetul statului, 
subordonată Academiei Române, 
organizează în condițiile Regulamen-
tului aprobat prin HG 286/2011 
actualizat,  concursuri  pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 
3 posturi contractual vacante:-1 post 
Șef Birou Administrativ Gr.II;-1 post 
Referent debutant;-1 post Muncitor 
Calificat treapta I (Electrician).
Condiții specifice: Șef Birou Admi-
nistrativ gradul II -probă scrisă și 
interviu:-studii superioare universi-
tare absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime totală în muncă de peste 20 
ani, de preferință în activitatea tehni-
co-administrativă de administrare și 
întreținere a unei unități, imobil, 
clădiri de birouri. Condiții specifice: 
Referent debutant -probă scrisă și 
interviu;-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -certificat de 
absolvire curs inspector de resurse 
umane sau echivalent în domeniul 
resurselor umane la instituții de învă-
țământ acreditate de Ministerul 
Educației;-cunoștințe temeinice de 
legislația muncii;-cunoștințe operare 
REVISAL și programe de gestionare 
a resurselor umane;-cunoașterea și 
utilizarea programelor MS Office 
(Word, Excel, Acces), Internet, baze 
de date.Condiții specifice: Muncitor 
Calificat treapta I -probă practică și 
interviu:-studii generale, școală 
profesională de meserii sau studii 
medii; -certificat de calificare în 
meseria de electrician;-vechime efec-
tivă lucrată în calificare: minim 9 ani.
Concursurile se organizează la sediul 
unității Casa Oamenilor de Știință 
din clădirea Casa Academiei, Calea 
13 Septembrie nr.13,sector 5, Bucu-
resti, după cum urmează: 1. Afișarea 
anunțului la sediul unității se face în 
data de 17.12.2018;2. Data limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarele de concurs  la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie nr 
13 ,  sec tor  5 ,  Bucureș t i  e s te  
04.01.2019 ora 13.00;3. Etapa I –
selecție dosare –07.01.2019 ora 
14.00;4. Etapa II –proba scrisă/prac-

tică  -14.01.2019, ora 10.00;5. Etapa 
III –interviul-  20.01.2019, ora 10.00.
Secretariatul comisiei de concurs 
între orele 09.00- 13.00 zi lucrătoare 
este asigurat de dna Rebeca Macovei, 
tel   021.318.24.40, 021.318.81.06/ 
inter ior  2708,  e-mail  rebeca.
macovei@acad.ro.

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 principal -Comparti-
mentul Inspecție Comercială, Recla-
mații și Sesizări -Direcția Inspecție.
Proba scrisă a concursului va avea loc 
în data de  17.01.2019, 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 comu-
nicată ulterior.Dosarele de concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului în ziar, 
respectiv în perioada 17.12.2018 
–07.01.2019.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. Orhi-
deelor 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. Telefon: 
021.413.17.38; Fax: 021.413.17.43; 
E-mail: resurse.umane@politia6.ro.
Persoană de contact: Dumitrescu 
Camelia –consilier, Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și 
Instruire.Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 - 
Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională și Instruire și pe pagina 
de internet a instituției.

l Administraţia Domeniului Public 
și Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucu-
rești cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda 
Ghe., nr.9, sector 6, în temeiul H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
Concurs pentru următoarele posturi 
vacante, contractuale, de execuţie, 
astfel: Secţia Spaţii Verzi: -2 posturi 
muncitor necalificat- Proba practică: 
14.01.2019, ora 09:00. Pentru proba 
practică candidaţii se vor prezenta la 
sediul instituţiei, urmând ca, ulterior 
să se deplaseze în teren pentru susţi-
nerea probei. Interviul: data, ora și 
locul vor fi comunicate ulterior.
Condiţii de participare la concurs: 
Condiţii generale: candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: studii gene-
rale/medii, vechime în muncă min. 3 
ani, disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit, în condiţiile legii, 
deplasări înteren. -1 post referent- 
Proba scrisă: 14.01.2019, ora 13:00, la 
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sediul instituţiei. Interviul: data,oraşi-
loculvor fi comunicate ulterior. 
Condiţii de participare la concurs: 
Condiţii generale: candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
vechime min. 7 ani, capacitatea de 
comunicare, capacitate de a utiliza 
corect vocabularul şi de a folosi 
limbajul corespunzător exigenţelor 
care trebuie să caracterizeze docu-
mentele elaborate, disponibilitate 
pentrulucru în program prelungit, în 
condiţiile legii, deplasări în teren. 
Candidaţii pot depune dosarele de 
înscriere în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului de 
ocupare a posturilor. Calendarul de 
desfăşurare a concursului, conţinutul 
dosarului de concurs, bibliografia şi 
alte date sunt afişate la sediul institu-
ţiei. Relaţii la Secretariatul comisiei 
de concurs: 021-410.09.57/021-
410.16.81, int. 115.

l Centrul pentru Seniori al Munici-
piului Bucureşti,  organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a următoarelor 
posturi/funcții  contractuale de 
execuție vacante. 2 posturi-  Inspector 
de  Specialitate gradul IA, în cadrul 
Serviciului Economic- Condițiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcției: 
•absolvent de studii superioare   cu 
diplomă de licență,  specialitate 
economică; •conditii minime  de 
vechime  în specialitate, cel puțin 6 
ani și 6 luni; •cunoștințe informatice( 
Windows ,  Mocrosof t  Off ice , 
Wordpress); 2 posturi-  Inspector de 
Specialitate  gradul IA,  în cadrul 
Serviciului Programe şi Proiecte- 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției: •absolvent de studii 
superioare  cu diplomă de licență; 
•condiţii minime  de vechime  în 
specialitate, cel puțin 6 ani şi 6 luni 
din care 1 an experiență profesională 
în instituții publice; •cunoștințe infor-
matice (Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); 2 posturi-  Inspector de 
Specialitate  gradul I,  în cadrul 
Serviciului Programe şi Proiecte- 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției: •absolvent de studii 
superioare   cu diplomă de licență; 
•condiţii minime  de vechime  în 
specialitate, cel puțin 3 ani şi 6 luni 
din care 1 an experiență profesională 
în instituții publice; •cunoștințe infor-
matice (Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); 2 posturi-  Inspector de 
Specialitate  gradul  II,  în cadrul 
Serviciului Programe şi Proiecte-Con-
dițiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției: •absolvent de studii superi-
oare  cu diplomă de licență;  •conditii 
minime  de vechime  în specialitate, 
cel puțin 1 an în  instituții publice; 

•cunoștințe informatice( Windows, 
Mocrosoft Office, Wordpress); 1 post 
Inspector de Specialitate gradul IA,  
în cadrul Biroului Marketing şi 
Relații cu Publicul-Condițiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției: •absol-
vent de studii superioare   cu diplomă 
de licență;  •condiţii minime  de 
vechime  în specialitate, cel puțin 6 
ani şi 6 luni, din care 1 an experiență 
profesională în instituții publice, 
relații cu publicul;  •cunoștințe infor-
matice( Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); 1 post Inspector de 
Specialitate gradul IA,  în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane- 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției: •absolvent de studii 
superioare   cu diplomă de licență; 
•condiţii minime  de vechime  în 
specialitate resurse umane, cel puțin 6 
ani şi 6 luni, din care 3 ani experiență 
profesională în instituții publice; 
•cunoștințe informatice( Windows, 
Mocrosoft Office, Wordpress); •curs 
de specialitate resurse umane; 1 post-  
Inspector de Specialitate  gradul  II,  
în cadrul Biroului Administrativ şi 
Secretariat- Condițiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției: •absolvent de 
studii superioare   cu diplomă de 
licență;  •condiţii minime  de vechime  
în specialitate, cel puțin 1 an în  insti-
tuții publice;  •cunoștințe informa-
tice( Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); 1 post-  Referent  gradul  
IA,  în cadrul Biroului Administrativ 
şi Secretariat- Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției:•absol-
vent de studii medii  cu diplomă de 
bacalaureat; •condiţii minime  de 
vechime, cel puțin 6 ani şi 6 luni,  
•cunoștințe informatice (Windows, 
Mocrosoft Office, Wordpress); Pentru  
ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant candidații trebui să 
îndeplinească condițiile generale, 
conform art. 3 din Hotărârea nr. 286 
din 23 martie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale  şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: 1. Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor  07.01.2019-  ora 
1 4 , 0 0 ;  2 .  S e l e c ț i a  d o s a r e l o r   
09.01.2019; 3. Proba scrisă 14.01.2019; 
4. Interviul  18.01.2019. Pentru 
înscrierea la concurs candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conține documente conform art. 6 din 
Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale  şi a 

criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituției, 
Bucureşti, Bld. Basarabia, nr.37-39, 
Sector 2 (incinta Arenei Naționale) 
intrarea D, Et.1, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
partea a-III-a, pe site-ul wwwcs-mb.
ro şi pe posturi.gov.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul insti-
tuției, compartimentul resurse umane 
sau la tel. 0768104143.

CITAŢII
l Se citează numiţii Salvan Ioan, 
Haban Ştefan, Haban Ana, Telcean 
Maria, Telcean Petru, Pop Nicolae, în 
calitate de pârâţi, la Judecătoria 
Năsăud, în dosarul 2725\265\2018, cu 
termen la 29.01.2019.

l Se citează pârâta Ciuhan Roxana 
Mihaela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Bratisu Vechi, com.
Surdila Greci, jud.Brăila, la Judecă-
toria Vaslui, în data de 06.02.2019, ora 
9.30, în dosar nr.4047/333/2018, având 
ca obiect partaj succesoral, în contra-
dictoriu cu reclamanta Ciuhan Elena.

l Se citează pârâtul Vinter Vasi-
le-Mihai, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc.Zadareni, str.Princi-
pală, nr.31, jud. Arad, la data de 
15.01.2019, ora 8.30, la Judecătoria 
Arad, în dosarul nr.11620/55/2018, în 
proces cu Vinter Paula-Teodora, 
pentru divort cu minori.

l În dosarul nr.27410/325/2018 al 
Judecătoriei Timişoara, Secția a II-a 
Civilă, s-a deschis procedura de decla-
rare judecătorească a morții privind 
pe numita Kovacs Ecaterina, născută 
la 26.08.1936 în localitatea Sanandrei, 
jud.Timiş, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timişoara, Calea Toron-
talului, nr.13, bl.41, sc.B, et.5, ap.21, 
jud.Timiş.  Sunt invitate orice 
persoane să comunice la dosarul 
cauzei date de care au cunoştință în 
legătură cu persoana dispărută.

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ștefan, Burduhos Saveta și 
Burduhos Leon în calitate de pârâți în 
dosar nr. 3012/265/2014 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Burduhos 
Elena şi Burduhos Dumitru, având ca 
obiect acțiune în constatare , cu 
termen la 12.02.2019.

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi 
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob Floare 
căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob Ioan, 
Iacob Maria şi Iacob Măriuca, în cali-
tate  de  pârâț i  în  dosarul  nr. 
1886/265/2017 al  Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coșbuc Maria, 

având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 12.02.2019.

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia şi Miron 
Romulus Marius Ioan, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1038/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Andronesi Nastasia, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 19.02.2019.

l Se citează numitul Sucilă Nicolae 
lui Iacob, în calitate de intimat-pârât 
în dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a. - apel, cu 
termen la 31.01.2019.

l Se citează numiții Rat Maftei, 
Hangea Maria, Hangea Lucretia, 
Hangea Palagia şi Hangea Todor, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
124/265/2018 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu SC Ferma Zootehnica 
Timoce SRL, având ca obiect prestație 
tabulară, cu termen la 12.02.2019.

l Se citează numitul Ohler Mihai şi 
soția Weber Cătălina, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 122/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Copil Claudiu şi Copil Domnica-Io-
nela, având ca obiect prestație tabu-
lară, cu termen la 30.01.2019.

l Se citează numiții Cunta  Ana, 
Bulta Tecla s.l. Budusan Alexandru, 
Pop Ioan lui Trofim, Buia Macedon 
lui Ioan, Buia Solomon lui Ioan, Buia 
Alexa lui Ioan, Buia Xenia lui Ioan, 
Buia Maxim lui Ioan, Buia Ioana, 
Buia Simion, Maria Berciu, Rambulea 
Reghina, Berciu Ana, Berciu Ioan, 
Pop  Ioan lui Trofim, Sot Maria, Sot 
Ioana, Sot Ioan, Buga Ana, Buga 
Maria, Bolfa Leon, Buga Dumitru, 
Spaimoc S.Maxim, Spaimoc A. 
Floarea, Apostol  Ana, în calitate de 
pârâți în dosarele nr. 755/265/2018, 
1929/265/2018, 1930/265/2018, 
1931/265/2018, 1932/265/2018, 
1933/265/2018 ale Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Pop Buia-Pavel 
Ovidiu, având ca obiect  succesiune şi 
partaj, toate cu termen la 16.01.2019.

l Se citează numitul Ileni Ilie, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
1310/265/2018 al  Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Sas Octavian si 
Sas Nicoleta-Maria, având ca obiect 
uzucapiune s.a. ,  cu termen la 
16.01.2019.

l Se citează numiții Constantin 
Elisabeta, Constantin Dumitru lui 
Mihaila, Constatin Sinefta lui 
Mihaila, Constatin Ludovica lui 
Mihaila, Linul Mariuca lui Macedon, 
Turcu Nicolae lui Nicolae, Bosiu 
Dumitru lui Leon, Bodiu Alexa, Bodiu 
Eleana, Constantin Ludovica, Bozo-
mala Domnica, Bozomala Saveta, 
Bozomala Raveca, Bozomala Rodo-
vica, Bozomala Ioan, Bozomala 

Alexandru, Bozomala Mariuca, Bozo-
mala Sinefta şi Bozomala Domnica, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1897/265/2018 al  Judecătoriei 
Năsăud,  în  proces  cu  Muthi 
Ştefan-Cristian şi Muthi Onița, având 
ca obiect succesiune s.a., cu termen la 
30.01.2019.

l Se citează numitul Costan Dumitru 
Dănuț Radu, în calitate de intimat în 
dosarul nr. 2913/265/2011* al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Acu Dumitru şi Acu Anuța, având ca 
obiect recurs, cu termen la 16.01.2019.

l Se citează numiții Dragotă Traian, 
Dragotă Sabina, Dragotă Mihai, 
Dragotă Irina, Borgovan Grigore, 
Dragotă Mihăilă, Borgovan Valeria 
s.l. Hrisa Ioan, Borgovan Maria lui 
Alexandru Borgovan Ioana lui 
Alexandru, Suci Todora lui George, 
Suci Anton lui George, Savu Todora, 
Suci George şi soția Istrate Anisia, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
2292/265/2018 al  Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dragotă Ioana, 
având ca obiect succesiune s.a., cu 
termen la 06.02.2019.

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae și Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci Floarea 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, partaj pentru termenul din 
29.01.2019.

DIVERSE
l SC Dealul Cu Afine SRL a depus 
documentația tehnică pentru obți-
nerea avizului de gospodărire a apelor 
la Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Braşov pentru „Înființare şi moderni-
zare plantație ecologică de afini”, în 
comuna Mândra, satul Toderița, 
județul Braşov. Consultarea docu-
mentației tehnice se poate face la 
sediul Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Braşov, din mun.Braşov, str.
Maior Cranța, nr.32, județul Braşov, 
tel. 0268.412.277 sau la sediul solici-
tantului din mun.Bucureşti, sectorul 
1, Șoseaua Nordului, nr. 96H, Camera 
2, scara 2, etaj 1, ap. 13, tel. 
0740.224.460.

l Continental 2000 SPRL, lichidator 
judiciar, notifică deschiderea proce-
durii falimentului la Tribunalul 
Covasna pentru: SC Milk Mag SRL, 
C U I :  2 6 8 9 7 6 5 2 ,  î n  d o s .
nr.1819/119/2017-T.D.C. 07.01.2019.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Mehedinţi cu sediul 
în Drobeta Turnu Severin, Bulevardul 
Carol I nr. 3, judeţul Mehedinţi, scoate 
la concurs în data de 17.01.2019 ora 
10:00 - proba scrisă, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, clasa 
I, grad profesional superior - Compar-
timentul economic, financiar şi conta-
bilitate,  resurse umane, administrativ 
şi achiziţii publice; Pregătire de speci-
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alitate: să aibă studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe 
economice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG nr. 
611/2008. Înscrierile la concurs se fac 
până în data de 07.01.2019, inclusiv. 
Date de contact: e-mail - ajpis.mehe-
d i n t i @ m m a n p i s . r o ,  t e l /
fax-0252313860, persoană de contact 
- Moldoveanu Mariana (Consilier 
juridic).

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
E x p e r t  P e t r o l e u m  S o l u t i o n s 
S.R.L.anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului  de mediu pentru 
proiectul: ,,Traversare Valea Bratuia 
cu conducta de titei de la Parc 14 
Ticleni - Parc Mare Ticleni” propus a 
fi amplasat pe teritoriul administrativ 
al localitatii Ticleni, judeţul Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, 
Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în 
zilele de luni - vineri, între orele 8,30 
- 14,00 şi la sediul S.C. Expert Petro-
leum Solutions S.R.L. - punct de lucru 
Ticleni, oras Ticleni, strada Stadio-
nului, nr. 4, luni - vineri, între orele 9 
- 13. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. 
E x p e r t  P e t r o l e u m  S o l u t i o n s 
S.R.L.anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului  de mediu pentru 
proiectul: ,,modernizare parc 12 
Ticleni” propus a fi amplasat pe teri-
toriul administrativ al localitatii 
TICLENI, judeţul GORJ. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Gorj, Târgu-Jiu, 
strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - 
vineri, între orele 8,30 - 14,00 şi la 
sediul S.C. Expert Petroleum Solu-
tions S.R.L. - punct de lucru Ticleni, 
oras Ticleni, strada Stadionului, nr. 4, 
luni -vineri, între orele 9 - 13. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj.

l SC Titi Mari SRL (SA etc.), cu sediul 
în loc.Zagon, nr.1219, jud.Covasna, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii documentaţiei pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tatea „Tăierea şi rindeluirea lemnului, 
exploatare forestieră -transport”, punct 
de lucru în loc.Zagon, nr.957A, jud.
Covasna. Observaţii sau reclamaţii se 
pot depune la sediul APM Covasna, 
Sf.Gheorghe, Bd.Gen.Grigore Bălan, 
nr.10, în termen de 30 zile de la apariţia 
prezentului anunţ.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu Imo Invest Total. Titularul 
proiectului: Imo Invest Total SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Construire spaţiu comercial propus 
a fi amplasat în sat Tâncăbeşti, 
comuna Snagov, judeţul Ilfov. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov- Bucureşti, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-
13.00. Observaţtiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Preşedintele Consi-
liului de Administrație al S.C. Uzin-
sider General Contractor S.A. 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor pentru data de 
23.01.2019, ora 11:00 la sediul socie-
tății, cu următoarea Ordine de zi: 1.
Aprobarea Actului Adiţional pentru 
prelungirea duratei de valabilitate a 
contractului de credit bancar sub 
formă de emitere de scrisori de 
garanţie nr. 6441/CB/03.03.2015 
încheiat cu Citibank Europe Plc., 
Dublin -suc. Romania. 2.Împuterni-
cirea domnului Dragoş-Constantin 
Zaharia să ne reprezinte în toate 
etapele procedurale necesare înregis-
trării la Oficiul Registrului Comer-
țului al Municipiului Bucureşti a 
hotărârii prezentei A.G.O.A. Pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentului 
mandat, mandatarul nostru va înde-
plini toate formalitățile necesare de a 
ne reprezenta şi va semna în numele 
nostru cererile de înregistrare şi orice 
documente vor fi necesare, semnă-
tura acestuia fiindu-ne opozabilă. La 
şedință pot participa şi vota acțio-
narii înregistrați în Registrul Acțio-
narilor la sfârşitul zilei de 10.01.2019 
(data de referință). Acționarii pot 
participa personal (pe baza actului 
de identitate) sau pot fi reprezentați 
în cadrul A.G.O.A. de către alte 
persoane cărora le-au acordat 
procură specială pe baza formula-
rului pus la dispoziție de către socie-
tate în condițiile legii. Formularele de 
procură specială se pot obține de la 
sediul societății, începând cu data de 
23.12.2018. Un exemplar original al 
procurii speciale acordate se va 
depune la sediul societății cu minim 
48 de ore înainte de data A.G.O.A. 
Dacă la prima convocare adunarea 
nu va fi statutară, şedința se recon-
voacă pe data de 24.01.2019, în 
aceleaşi condiții (loc, oră, ordine de 
zi). Materialele supuse dezbaterii pot 
fi  consultate la Secretariatul 
A.G.O.A. de la sediul societății. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 021.315.25.74. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație, Ing. Constantin Savu. 

l Convocare. Preşedintele Consi-
liului de Administrație al S.C. Uzin-
sider S.A. convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 23.01.2019, ora 12:00 
la sediul societății, cu următoarea 
Ordine de zi: 1.Aprobarea Actului 
Adiţional pentru prelungirea duratei 
de valabilitate a contractului de credit 
bancar sub formă de emitere de scri-
s o r i  d e  g a r a n ţ i e  n r.  6 4 4 1 /
CB/03.03.2015 încheiat cu Citibank 
Europe Plc., Dublin -suc. Romania. 
2.Împuternicirea domnului Ion 
Maistru să reprezinte acţionariatul 
Uzinsider S.A. în Adunarea Generală 
a Acţionarilor Uzinsider Techno S.A. 
In cazul în care participarea dlui Ion 
Maistru la lucrările unei AGA Uzin-
sider Techno S.A. nu va fi posibilă, 
acţionariatul Uzinsider S.A. la acea 
Adunare va fi reprezentat de către dl 
Dragoş-Constantin Zaharia. 3. Împu-
ternicirea domnului Dragoş-Con-
stantin Zaharia să ne reprezinte în 
toate etapele procedurale necesare 
înregistrării la Oficiul Registrului 
Comerțului al Municipiului Bucureşti 
a hotărârii prezentei A.G.O.A. Pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentului 
mandat, mandatarul nostru va înde-
plini toate formalitățile necesare de a 
ne reprezenta şi va semna în numele 
nostru cererile de înregistrare şi orice 
documente vor fi necesare, semnătura 
acestuia fiindu-ne opozabilă. La 
şedință pot participa şi vota acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârşitul zilei de 10.01.2019 (data de 
referință). Acționarii pot participa 
personal (pe baza actului de identi-
tate) sau pot fi reprezentați în cadrul 
A.G.O.A. de către alte persoane 
cărora le-au acordat procură specială 
pe baza formularului pus la dispoziție 
de către societate în condițiile legii. 
Formularele de procură specială se 
pot obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 23.12.2018. Un exem-
plar original al procurii speciale 
acordate se va depune la sediul socie-
tății cu minim 48 de ore înainte de 
data A.G.O.A. Dacă la prima convo-
care adunarea nu va fi statutară, 
şedința se reconvoacă pe data de 
24.01.2019, în aceleaşi condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Materialele supuse 
dezbaterii pot fi consultate la Secreta-
riatul A.G.O.A. de la sediul societății. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 021.313.16.34. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație, Ing. Constantin Savu.

l Convocare. Preşedintele Consi-
liului de Administrație al S.C. Uzin-
sider Techno S.A. convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 23.01.2019, ora 11:30 
la sediul societății, cu următoarea 
Ordine de zi: 1.Aprobarea Actului 
Adiţional pentru prelungirea duratei 
de valabilitate a contractului de credit 
bancar sub formă de emitere de scri-
s o r i  d e  g a r a n ţ i e  n r.  6 4 4 1 /
CB/03.03.2015 încheiat cu Citibank 
Europe Plc., Dublin -suc. Romania. 

2 . Î m p u t e r n i c i r e a  d o m n u l u i 
Dragoş-Constantin Zaharia să ne 
reprezinte în toate etapele procedu-
rale necesare înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerțului al Munici-
piului Bucureşti a hotărârii prezentei 
A.G.O.A. Pentru ducerea la îndepli-
nire a prezentului mandat, manda-
tarul nostru va îndeplini toate 
formalitățile necesare de a ne repre-
zenta şi va semna în numele nostru 
cererile de înregistrare şi orice docu-
mente vor fi necesare, semnătura 
acestuia fiindu-ne opozabilă. La 
şedință pot participa şi vota acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârşitul zilei de 10.01.2019 (data de 
referință). Acționarii pot participa 
personal (pe baza actului de identi-
tate) sau pot fi reprezentați în cadrul 
A.G.O.A. de către alte persoane 
cărora le-au acordat procură specială 
pe baza formularului pus la dispoziție 
de către societate în condițiile legii. 
Formularele de procură specială se 
pot obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 23.12.2018. Un exem-
plar original al procurii speciale 
acordate se va depune la sediul socie-
tății cu minim 48 de ore înainte de 
data A.G.O.A. Dacă la prima convo-
care adunarea nu va fi statutară, 
şedința se reconvoacă pe data de 
24.01.2019, în aceleaşi condiții (loc, 
oră, ordine de zi). Materialele supuse 
dezbaterii pot fi consultate la Secreta-
riatul A.G.O.A. de la sediul societății. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 021.310.36.90. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație, Ing. Constantin Savu.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi, 
organizeaza  licitatie publica deschisa 
in data de 08.01.2019 ora 10 pentru 
inchiriere platforma de depozitare 
gunoi de grajd situata in extravilanul 
sat Balciu, comuna Miroslava. Data 
limita pentru depunerea ofertelor: 
07.01.2019 ora 16. Caietul de sarcini 
poate fi obtinut de la Biroul Achizitii 
Publice din cadrul Primariei comunei 
Miroslava, judetul Iasi. Costul Caie-
tului de Sarcini este de 50 lei. 

l Lichidator judiciar, organizeaza 
licitatie publică pentru teren în supra-
fată de 2488 mp intravilan (categorie 
arabil) situat in Comuna Paulesti, 
judetul Prahova, la pretul de 
137.611,6 lei cu TVA Inclus. Licitatia 
va avea loc la data de 19.12.2018, ora 
12, in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. 
A Est, ap. 51, jud. Prahova. In cazul 
in care bunul nu se vinde, licitatia va 
fi reluata in datele de 08.01.2019 ora 
12, 11.01.2019 ora 12, 15.01.2019 
12,00, 18.01.2019, orele 12,00. 
Inscrierea la licitatie se face cu cel 
putin 1 (una) zi inainte de data fixata 
pentru licitatie. Pentru inscriere sunt 
necesare: cerere de inscriere, copie CI 
sau Certificat de inmatriculare, impu-
ternicire pentru reprezentant, dovada 
achitarii garantiei de participare de 

10% din pretul de pornire si 100 lei 
reprezentand contravaloarea regula-
mentului. Aceste sume se vor achita la 
biroul lichidatorului sau in contul 
deschis pe “Randle SRL” la Libra 
Bank SA Agentia Ploiesti sub nr. 
RO14BREL0002001885750100 cod 
fiscal 16709719. Informatii suplimen-
tare la tel. 0744920534, email: tempo-
i n s o l v @ g m a i l . c o m  s i  w w w.
tempoinsolv.ro.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin adminis-
trator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie urmatorului activ aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Spațiului comercial Incinta „Magazin 
Vinuri” Valea Calugărească, situat in 
com. Valea Calugărească, jud. 
Prahova, in suprafata de 72 mp, 
P+1E, in incinta gradinitei de copii, la 
pretul de 92400 lei fara TVA. 
Constructia nu este intabulata in 
Cartea funciara, fiind edificata pe un 
teren care nu este proprietatea SC 
Rovit SA. Daca cumparatorul este o 
societate neplatitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul nu va 
fi purtator de TVA. Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarii 
Cred i to r i l o r  d in  09 .03 .2011 , 
30.05.2013 si 27.07.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 09.01.2019, 23.01.2019, 
06.02.2019, 20.02.2019, 06.03.2019, 
20.03.2019, 03.04.2019, 17.04.2019, 
08.05.2019, 22.05.2019, orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Vanzarea se face 
conform caietului de sarcini intocmit 
de administratorul judiciar in 
cuantum de 500 lei + TVA. Relatii la 
telefon 0344104525.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al SICO 
BUSINESS SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 10086 din data de 
26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin  
licitatie publica cu strigare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Sico Busi-
ness SRL constand in teren si 
constructie situat in Pantelimon, Jud.
Ilfov, T31, Parcela A286, inscris in CF 
3495, Pantelimon, identificat cu nr. 
cad.1187/2/2/7/4 in valoare totala de 
221.570 lei. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 11.01.2019, ora 13.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul imobil nu se va 
vinde la termenul de licitatie stabilit 
se vor organiza licitatii saptamanale 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bd. 
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et. 4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
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documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3 sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare in bloc prin licitaţie publică 
la valoarea de piata redusa cu 40% de 
1.489.200,00 lei C1- service auto 

Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 
mp si C3-hala mecanica Sc-490 mp 
situate in comuna Bucov, sat Bucov, 
nr. 1271, jud. Prahova. Terenul pe 
care se afla amplasate constructiile nu 
face obiectul vanzarii fiind concesi-
onat de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 20.12.2018, ora 
14/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 04.01.2019, 
respectiv 11.01.2019 si 18.01.2019 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Calorex Termo Impex SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 

licitatie publica, in bloc, teren + 
construcţie aferenta şi utilaje, situate 
în Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, 
Judeţul Prahova, cu număr cadastral 
1599 şi 1599-C1, înscrise în CF nr. 
1206 N, Buşteni, după cum urmează: 
- Teren intravilan în suprafaţa de 
1006,48 mp, cu o deschidere de 17 m 
pe drumul public de acces asfaltat – 
Str. Pescăriei; - Construcţia C1 de tip 
hala producţie+birouri, regim de 
inaltime-parter, în suprafaţa utilă 
totală de 260,58 mp, suprafaţa 
construită desfăşurată de 290,01 mp, 
edificata în anul 2006. - Utilaje: 
aparat de debitat, aparat sudura, 
centrală termică linie uscare, linie 
uscare rumeguş, sistem calculator, 
valorifcate ca material reciclabil – fier 
vechi. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 46.832 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza la sediul lichida-
torului judiciar in data de 18.12.2018 
ora 13:00, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 

reprogramata pentru data de 
19.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, 
precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorul judiciar, la numerele de 
telefon 0761132931/ 0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI
l Firma Just IT Service SRL 
Bucureşti, având date de identifi-
care  J40 /8159 /2015  ş i  CUI : 
34732582, anunță pierderea Certi-
ficatului de Înmatriculare. Se 
declară nul.

l Pierdut autorizaţie de liberă 
practică  nr.  HD 387 emis de  
O a m g m a m r  H u n e d o a r a   p e 
numele Draghiea Veronica. Se 
declară nul. 

l End Loop SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, Sector 4, Bdul.Unirii, nr.23, 
b l . 1 3 ,  s c .  1 ,  e t .  6 ,  a p .  1 6 , 
J40/5319/2018, CUI: 39206910, 
declarăm pierdute toate certificatele 
constatatoare ale societății. Se 
declară nule.

l Pierdut legitimaţie de transport 
seria A nr. 0027694 pe numele 
AL-Saadi Mohammed, emisă de 
Universitatea Politehnică Bucu-
reşti.

l Pierdut certificat de înmatriculare 
şi talon maşină VN -77 -ETA emis de 
Serviciu Înmatriculări Focşani jud. 
Vrancea ,  pe  numele  Bornaz 
Gheorghe.




