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OFERTE SERVICIU
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 1 post
expert-coordonator activități în proiectul
POCU-INO PRO. Relații suplimentare pe
site-ul ISJ Dâmbovița.
l SC Sit Denis SRL, cu sediul în Vaslui,
Str.Castanilor, Nr.7C, angajează șoferi de
TIR, Cat CE, cetățeni UE și NON UE.
Contact: 0741.410.820.
l S.C. Carpatian Hides SRL Botoșani
angajează pentru depozitul din localitatea
Zăicești, jud. Botoșani, trei muncitori pe
postul de sortator produse, cod COR
432106. Condiţii de angajare: studii profesionale, cunoscător al limbilor rusă și
engleză. Societatea se ocupă cu piei crude
de animale. Relaţii la telefon
0755.016.929, zilnic 9-17.
l Administrator assistant- in UK for
PR Facilities Management Ltd. The
position would involve some travel
and interfacing with both clients and
suppliers. Good English and
knowledge of Microsoft Office is required. Main responsibilities: arranging
appointments, booking hotels and
transport, excel/spreadsheet completing, updating company database,
organizing events. Competitive salary
package is offered and assistance with
relocation. Send CV in English to:
madalina.anton@prfm.co.uk
l UM 02214 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de civil contractual:
economist specialist IA, studii superioare
cu diplomă de licență în domeniul
economic, specializarea contabilitate și
informatică de gestiune, și vechime în
muncă de minim 6 ani și 6 luni. Concursurile vor avea loc astfel: -18 și 20.11.2019,
între orele 09.30-13.00 (proba scrisă); -25
și 27.11.2019, între orele 09.30-13.00
(interviul), la sediul UM 02214 București,
strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, București. Data-limită de depunere a dosarelor
la sediul UM 02214 București este
08.11.2019, ora 15.30. Date de contact:
tel.021.410.01.50, interior: 350, persoană
de contact: Mircea Bădescu, secretar.
l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu,
cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași,
nr.49-51, sector 3, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: -un post asistent
medical principal -Cabinet obstetrică
ginecologie -Ambulatoriu integrat al
spitalului: -diplomă de bacalaureat;
-studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale sanitare; -certificat de membru
eliberat de OAMGMAMR; -certificat de
grad principal specialitatea obstetrică
ginecologie. Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească
condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, 28.10.2019-08.11.2019,

între orele 9.00-13.00, și trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Proba scrisă
va avea loc în data de 18.11.2019, ora
10.00, iar proba practică va avea loc în
data de 21.11.2019, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu.
Relaţii suplimentare și tematica se pot
obţine de la sediul Spitalului Prof. Dr.
Constantin Angelescu, Biroul Resurse
Umane, telefon nr.021.568.82.24.
l Școala Gimnazială Hopârta, cu sediul
în localitatea Hopârta, str.Principală,
nr.22, judeţul Alba, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcției: secretar;
-număr posturi: 0,5 normă, post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/23.03.2011 și a HG
1027/2014. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 18 noiembrie 2019, ora 9.00; -Proba practică în data
de 18 noiembrie 2019, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 18 noiembrie 2019, ora
13.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare;
-vechime minim doi ani în specialitatea
postului sau similar; -cunoștințe de
operare pe calculator. Data-limită până la
care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 08.11.2019, ora
15.00, la sediul Școlii Gimnaziale
Hopârta. Relaţii suplimentare la sediul
Școlii Gimnaziale Hopârta, telefon:
0258.875.730, fax: 0258.875.730, e-mail:
sc.hopirta@isjalba.ro
l Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Handicap Urlați, cu
sediul în Urlați, str.Orzoaia de Jos, nr.50B,
jud.Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
temporar vacant: -1 post temporar vacant
-Inspector de specialitate II/S: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul Contabilitate; -vechime în
specialitate: 4 ani. Concursul se organizează la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Prahova și va consta în proba scrisă, în
data de 11.11.2019 -ora 10.00 și interviu în
data de 13.11.2019, ora 10.00, în conformitate cu Hotărârea de Guvern
nr.286/2011, actualizată pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade/trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Centrului de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Handicap Urlați, str.Orzoaia de
Jos, nr.50B, până la data de 01.11.2019,
inclusiv, ora 12.00. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Centrului de Îngrijire
și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Handicap Urlați, telefon nr.0344.266.017,
persoană de contact: Popa Ioana Daniela.
l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu
sediul în localitatea Dumbrăvița, str.Petofi
Șandor, nr.31, județul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual temporar vacant, aprobat prin

HG nr.286/2011, modificată și completată
de HG nr.1027/2014. Denumirea postului:
educator, pe perioadă determinată, 1 post.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
orice specializare și o formare în pedagogie (modulul pedagogic sau liceul
pedagogic) sau o specializare în urma
absolvirii cu diplomă de licență în domeniul Științelor Educației; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este o condiție. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: data de 11.11.2019, ora 10.00, la
sediul instituției; -Proba interviu: data de
13.11.2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, la sediul
instituției și pe site-ul instituției. Documentele necesare pentru dosarul de
concurs vor fi cele prevăzute de art.6 din
HG nr.286/2011, actualizată. Detalii
privind bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul instituției și pe site-ul:
http://www.primaria-dumbravita.ro,
secțiunea Știri/Anunțuri. Date de contact:
Lozici Alina Lăcrămioara, telefon:
0736.657.102.
l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu
sediul în localitatea Dumbrăvița, str.Petofi
Șandor, nr.31, județul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante temporare, aprobat
prin HG nr. 286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: asistent social, pe perioadă
determinată, 2 posturi. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
specializarea asistență socială; -aviz de
exercitare a profesiei de asistent social,
eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este o condiție. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: data de 11.11.2019, ora 10.00, la
sediul instituției; -Proba interviu: data de
13.11.2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, la sediul
instituției și pe site-ul instituției. Documentele necesare pentru dosarul de
concurs vor fi cele prevăzute de art.6 din
HG nr. 286/2011, actualizată. Detalii
privind bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul instituției și pe site-ul:
http://www.primaria-dumbravita.ro,
secțiunea Știri/Anunțuri. Date de contact:
Lozici Alina Lăcrămioara, telefon:
0736.657.102.
l Grădinița cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată”, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str.George Barițiu, nr.8,
judeţul Alba, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
Administrator financiar, 1 normă,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 18.11.2019, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 18.11.2019, ora
13.30. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
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lungă durată în domeniul economic;
-vechime în contabilitate bugetară minim
3 ani; -cunoștinţe de operare PC, softuri
contabile; -cunoașterea legislației în
vigoare; -abilități excelente de comunicare. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în perioada
28.10.2019-08.11.2019, orele 09.00-12.00,
la sediul GPP „Dumbrava Minunată”
Alba Iulia, str.George Barițiu, nr.8, judeţul
Alba. Relaţii suplimentare la sediul GPP
„Dumbrava Minunată” Alba Iulia,
persoană de contact: dir.Vârtei Aurora,
telefon: 0358.102.921/0786.912.307.
l Centrul de Medicină Navală, cu sediul
în localitatea Constanța, str.Dezrobirii,
nr.80, județul Constanța, în conformitate
cu Hotărârea de Guvern nr.286 din
23.03.2011, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs pentru
încadrarea unui post vacant de personal
civil contractual de execuție -Asistent
medical principal cu specializarea „radiologie-imagistică medicală” sau cu competență în radiologie-imagistică medicală,
studii postliceale, vechime în specialitatea
postului minim 5 ani (1 post). Concursul
se va desfășura după următorul program:
-verificarea îndeplinirii condițiilor necesare privind analiza dosarelor de înscriere,
în perioada 11-12.11.2019; -susținerea
probei scrise, de către candidații declarați
„admis” la selecția dosarelor, în data
18.11.2019, ora 11.00; -susținerea probei
practice, de către candidații declarați
„admis” la proba scrisă, în data
22.11.2019, ora 09.00; -susținerea interviului, de către candidații declarați
„admis” la proba scrisă și proba practică,
în data 28.11.2019, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale stabilite de HG 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului
sunt: 1.Absolvirea unei școli postliceale cu
profil sanitar sau studii echivalente acestora conform HG 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare 1976-1994, inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; 2.Vechime ca
asistent medical sau în specialitatea funcției -minim 5 ani, conform punctul 44-46
din Anexa -la Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011; 3.Specializare profesională în domeniul „Radiologie-imagistică
medicală”; 4.Promovarea examenului
pentru obținerea gradului de asistent
medical principal; 5.Experiența profesională în domeniul postului minim 5 ani;
6.Cunoștințe de operare pe calculator
(Microsoft Office); 7.Starea de sănătate
corespunzătoare atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unități sanitare abilitate;
8.Nivelul de acces la informații clasificate
este „secret de serviciu”, fiind necesar
acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea
obținerii autorizației de acces la informații
clasificate, în situația în care va fi declarat
„admis”; 9.Capacitatea de a se adapta și a
lucra în echipă, rezistență la stres. 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 unității
din localitatea Constanța, str.Dezrobirii,
nr.80, județul Constanța, persoane de
contact: plutonier adjutant principal
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Anghel Nicolae, telefon: 0241.655.650,
interior: 409. Documentele aferente
concursului, respectiv anunțul cuprinzând
condițiile generale și specifice, calendarul
de desfășurare a concursului, bibliografia
și tematica se pot consulta la adresele:
www.navy.ro, www.posturi.gov.ro sau la
sediul Centrului de Medicină Navală.
l Primăria Cărbunești, cu sediul în localitatea Cărbunești, nr.170, județul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
Șef Serviciu Public Voluntar pentru Situații de Urgență -un (1) post, conform HG
nr.286/23.03.2011, actualizată. Concursul
se va desfășura astfel: -Selecția dosarelor
de înscriere -13.11.2019; -Proba scrisă în
data de 20.11.2019, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 20.11.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -Studii: medii cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime: fără vechime.
Candidații vor depune dosarele de participare concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Cărbunești. Relații suplimentare la sediul: Primăria Cărbunești,
persoană de contact: Dinu Mariana,
telefon: 0244.299.119.
l Direcţia Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local Buftea, organizează concurs pentru ocuparea unor
funcţii contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată- funcţii de execuţie, la
Centrul Rezidenţial pentru Tineri din
Centre de Plasament și Cantină Socială și
Compartimentul Tehnic Administrativ,
din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială
Buftea după cum urmează: I -Centrul
Rezidenţial pentru Tineri din Centre de
Plasament și Cantină Socială. 1. Un post
de inspector de specialitate- treapta I.
Condiţii de participare la concurs: -studii
universitare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani. 2. Un post
de gestionar– treapta II. Condiţii de
participare la concurs: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul contabilităţii sau studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat și
experienţă în domeniul- contabilitate/
gestiune minim 6 luni; 3. Un post de
pedagog. Condiţii de participare la
concurs: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
specializarea pedagogiei sau psihopedagogie specială; -vechime în specialitate
minimum 1 an. 4. Un post de asistent
social practicant. Condiţii de participare
la concurs: -studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în
domeniul asistenţă socială; -vechime în
specialitate minimum 1 an. II -Compartiment Tehnic Administrativ: 1. Un post de
șofer- treapta II (1/2 normă). Condiţii de
participare la concurs: -studii medii/ generale: -permis de conducere pentru categoria B; -aviz psihologic. Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul Direcţiei
Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Buftea, până la data de
07.11.2019 incusiv, Piaţa Mihai Eminescu,
nr.1, oraș Buftea, judeţul Ilfov. Proba
scrisă va avea loc în data de 19.11.2019
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ora 11.00, iar interviul va avea loc în data
de 21.11.2019 ora 11.00 la sediul Direcţiei
Asistenţă Socială, Piaţa Mihai Eminescu,
nr.1, oraş Buftea, judeţul Ilfov. Relaţii
suplimentare şi bibliografia se pot obţine
de la sediul Direcţiei Asistenţă Socială,
telefon nr. 031/8241234, int.110 sau pe
site-ul Primăriei oraşului Buftea.
l Ministerul Economiei organizează
concurs de recrutare în data de 18 noiembrie 2019, ora 10.00 (proba practică), în
vederea ocupării pe durată nedeterminată
a două posturi vacante corespunzătoare
funcției contractuale de execuţie de
muncitor calificat (1 post de electrician şi
1 post de instalator) din cadrul Direcției
Investiții Achiziții Publice, Servicii Interne
şi IT -Compartimentul Servicii Interne.
Pentru ocuparea posturilor sunt necesare:
-1 post de muncitor calificat (electrician):
•studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat/ studii generale; •vechime în
domeniu: minimum 7 ani; •autorizație
electrician deținută în conformitate cu
prevederile Ordinului Preşedintelui
A.N.R.E. nr. 11/2013 şi H.G. nr. 1146/2006
-Anexa nr. 1. -1 post de muncitor calificat
(instalator): •studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat/ studii generale; •vechime în
domeniu: minimum 7 ani; •opționalautorizație ISCIR. Înscrierea candidaților
se realizează în perioada 28.10–
08.11.2019 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sector 1,
Bucureşti, etaj 4, camera 418 (în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ). Concursul constă în 3
etape succesive şi anume: selecţia dosarelor de înscriere, probă practică şi interviul. Proba practică şi interviul vor avea
loc la sediul Ministerului Economiei din
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti.
Conform prevederilor art. 24 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
interviul se va susţine în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei practice. Informaţii suplimentare se obţin de pe site-ul www.
economie.gov.ro/ Secțiunea Minister/
Subsecţiunea Carieră, la sediul instituției
şi la nr. de tel. 021.20.25.460/111– Direcția
Resurse Umane.
l UM 01829 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea postului vacant de
execuție de personal civil contractual,
muncitor calificat II (tehnician electronică) /studii medii sau studii generale, cu
o vechime în muncă de 3 ani şi 6 luni, curs
de calificare în meseria de tehnician electronică, astfel: -18.11.2019, ora 10.30proba
scrisă; -22.11.2019, ora 10.30- interviul;
-data limită de depunere a dosarelor08.11.2019, ora 15.30. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01829 Bucureşti, str.
Padina, nr. 41-49, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021/3194000, interior
1076-110, 138.
l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea a următoarelor posturi

vacante de personal civil contractual: •un
post de Şofer I /Studii gimnaziale/ şcoală
profesională/ medii, Permis de conducere
categoriile BE, CE, cu o vechime în
muncă şi în specialitate de minim 3 ani,
astfel: -18.11.2019, ora 09.00- proba scrisă;
-22.11.2019, ora 08.00- proba practică;
-28.11.2019, ora 08.00- interviul. -data
limită de depunere a dosarelor08.11.2019, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la secretarul
comisiei de concurs Mihalea Alexandru, la
telefon: 021/350.51.13, interior 134, de
luni până vineri, între orele 08.00-14.00.
•un post de Muncitor III (sudor) /Şcoală
profesională de specialitate în domeniul
sudurii manuale (cu arc electric sau
sudurii manuale cu gaz– flacără oxiacetilenică) sau Studii gimnaziale/ şcoală
profesională/ medii şi curs de calificare în
domeniul sudurii manuale (cu arc electric
sau sudurii manuale cu gaz- flacără oxiacetilenică), cu o vechime în muncă şi în
specialitate de minim 2 ani, astfel:
-18.11.2019, ora 09.00- proba scrisă;
-22.11.2019, ora 08.00- proba practică;
-28.11.2019, ora 08.00- interviul.-data
limită de depunere a dosarelor08.11.2019, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la secretarul
comisiei de concurs Pîrlogea Gabriela, la
telefon: 021/350.51.13, interior 519, de
luni până vineri, între orele 08.00-14.00.
•două posturi de Îngrijitor /Studii gimnaziale/ medii cu o vechime în muncă de
minim 6 luni, astfel: -18.11.2019, ora
08.00- proba practică; -22.11.2019, ora
08.00- interviul; -data limită de depunere
a dosarelor- 08.11.2019, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la
secretarul comisiei de concurs Ponov
Ovidiu, la telefon: 021/350.51.13, interior
138, de luni până vineri, între orele 08.0014.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul U.M.
01961 Otopeni, strada Zborului nr. 1,
localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) post de Administrator patrimoniu
debutant, cu studii superioare, cod COR
263111, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale Programe şi Proiecte. -Nivelul
studiilor: superioare; -Domeniul studiilor:
ştiinţe juridice, ştiinţe administrative,
ştiinţe economice, ştiinţe ale comunicării,
filologie etc.; -Vechime în specialitatea
postului: nu este necesară; -Alte condiţii
(cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe
operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe de
limba engleză, scris, citit, conversaţie. Încă
o limbă străină constituie un avantaj:
Operare PC: Windows, Microsoft Office,Word, Excel, Power Point, Internet
Explorer, baze de date şi Outlook; -Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale; -Alte cerinţe: bune
abilităţi de comunicare. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs:
04.11.2019, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 15.11.2019, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 19.11.2019, ora
10.00. Toate probele se vor susţine la
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce

cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: www.
uav.ro
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de artist instrumentist corn, grad I,
în cadrul Compartimentului Orchestră, la
sediul instituţiei din Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3, sector 1, în data de 06.11.2019,
ora 14.00. Concursul se va desfăşura după
următorul program: -selecţia de dosare,
-etapa a II-a -proba practică -care
cuprinde 3 probe: -proba I -interpretarea
unor fragmente din concertele specificate
în tematica de concurs aferentă etapei I,
proba II -interpretarea unor solouri de
orchestră; -proba III -citire la prima
vedere; -interviul. Condiţii de participare
la concurs: -diplomă studii universitare
-absolvent de Conservator; -vechime în
muncă: minimum 4 ani în specialitatea
artist instrumentist corn. Depunerea
dosarelor se va face la Biroul Resurse
Umane al Filarmonicii „George Enescu”
până la data de 24.10.2019, ora 14.00.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse Umane, tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de şef partidă percuție -timpan,
grad IA, în cadrul Compartimentului
Orchestră, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Franklin, nr.1-3, sector 1, în data
de 01.11.2019, ora 11.00. Concursul se va
desfăşura după următorul program:
-selecţia de dosare: conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din anunţul
de înscriere la concurs; -etapa a II-a
-proba practică cuprinde 3 probe: -proba I
-interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica de concurs
aferentă etapei I; -proba II -interpretarea
unor solouri de orchestră; -proba III -citire
la prima vedere; -interviul. Condiţii de
participare la concurs: -diplomă studii
universitare -absolvent de Conservator;
-vechime în muncă: minimum 8 ani în
specialitatea artist instrumentist percuţie.
Depunerea dosarelor se va face la Biroul
Resurse Umane al Filarmonicii „George
Enescu” până la data de 24.10.2019, ora
14.00. Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia, actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse Umane, tel. 021.315.00.26.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port,
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs
conform HG nr.286/2011, modificată şi
completată, pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante: I.Direcția
Afaceri Europene şi Relații Internaționale:
1.Biroul Coordonare Programe: Şef Birou
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: relații internaționale, transporturi maritime, limbi
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străine; Studii superioare de specialitate cu
minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate, gr. II, cu
minim 3 ani vechime în funcție; Căpitan
port, gr.I, cu 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice: -certificat limba engleză;
-managementul proiectelor; -legislație
maritimă. II.Centrul Maritim de Coordonare: 1.Centrul Maritim de Coordonare:
Director -1 post. Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază:
navigație; Studii superioare de specialitate
cu minim 12 ani vechime în specialitatea
studiilor, din care 3 ani într-o funcție de
conducere; sau Posesor brevet maritim
maxim cu minim 5 ani vechime în funcție
conform brevetului; Inspector specialitate,
gr.IA, cu minim 4 ani vechime în funcție;
Căpitan de port specialist cu minim 6 ani
vechime în funcție; Cerințe specifice:
-posesor brevet managerial; -certificat de
operator în sistemul GMDSS -ROC sau
GOC; -limba engleză maritimă (IMO
standard), cel puțin; -adeverinţă/certificat,
„Competenţe de utilizare a calculatorului”; -posesor permis de conducere
categoria B. 2.Serviciul MRCC: Şef
Serviciu -1 post. Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază:
navigație; Studii superioare de specialitate
cu minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor; sau Inspector specialitate, gr.I, cu
minim 3 ani vechime în funcție; Căpitan
port specialist cu 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice: -posesor permis conducere categoria B. III.Direcția Economică:
1.Serviciul Financiar Contabilitate,
Bugete, Tarife: Şef Serviciu -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: economic;
Studii superioare de specialitate cu minim
9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice: -posesor certificat de
atestare a cunoştințelor dobândite în
domeniul Sistemului european de conturiconform OMFP nr. 496/2014, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
dobândirea şi retragerea certificatului de
atestare a cunoştințelor dobândite în
domeniul Sistemului europen de conturi.
IV.Direcția Tehnică: 1. Inspectoratul
Tehnic ANR Galați- punct lucru Brăila:
Inspector specialitate, gr.IA- 1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: absolvent de
facultate tehnică institut/academie navală/
universitate maritimă cu diploma de
inginer nave; Studii superioare de specialitate: navală cu 9 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector sp.gr.I, cu 3
ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-permis conducere categoria B. 2.Inspectoratul Tehnic ANR Constanța: Inspector
specialitate, gr.III- 1 post. Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de
bază: absolvent de facultate tehnică
institut /academie navală /universitate
maritimă cu diplomă de inginer mecanic/
inginer electric nave; Studii superioare de
specialitate: navală cu 6 luni vechime
într-o funcție de profil din domeniul naval.
Posesor brevet ofițer mechanic /electric:
fără condiții de vechime pe funcție
conform brevetului. Cerințe specifice:
-posesor permis conducere categoria B.
V.Direcția Inspecții Siguranță şi Securitate
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Navală: 1.Biroul Inspecții Terminale şi
Gas-Free: Inspector specialitate, gr.IA -1
post. Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: navală;
Studii superioare în domeniul naval cu
minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Căpitan de port specialist cu
minim 6 ani vechime în funcție; Inspector
sp.gr.I, cu minim 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice: -36 luni de ambarcare pe
nave maritime, din care 24 luni ambarcare
pe nave tip tanc (nave ȋn exploatare) cu
brevet managerial. Posesor certificate de
absolvire cursuri pentru: a)familiarizare
tancuri petroliere, b) exploatare tancuri
petroliere, c)exploatare tancuri chimice, d)
exploatare tancuri gaze lichefiate; e) Certificat de absolvire cursuri Gas Free &Hot
Work; -Posesor carnet de conducere categoria B; -Cunoştinţe operare PC; -Cunostinte lb.engleză în domeniul de activitate
(vorbit, citit, scris). 2.Biroul Inspecții
Terminale şi Gas-Free: Inspector specialitate gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază:
navală; Studii superioare de specialitate în
domeniul naval cu minim 6 ani vechime în
specialitatea studiilor; sau Căpitan de port
specialist cu minim 3 ani vechime în
funcție; Inspector sp.gr.II, cu minim 3 ani
vechime în funcție; Posesor brevet: ofițer
maritim I, ofițer mecanic maritime I, şef
electrician maritim cu mimim 3 ani
vechime conform brevetului. Cerințe
specifice: -36 luni de ambarcare pe nave
maritime, din care 12 luni ambarcare pe
nave tip tanc (nave ȋn exploatare) cu
brevet managerial. Posesor certificate de
absolvire cursuri pentru: a)familiarizare
tancuri petroliere, b)exploatare tancuri
petroliere, c)exploatare tancuri chimice, d)
exploatare tancuri gaze lichefiate; e)Certificat de absolvire cursuri Gas Free &Hot
Work; -Posesor carnet de conducere categoria B; -Cunoştinţe operare PC; -Cunoştințe lb.engleză în domeniul de activitate
(vorbit, citit, scris). 3.Biroul ISM/ISPS:
Inspector specialitate gr.IA -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: navală; Studii superioare de specialitate navală cu minim 9
ani vechime în specialitatea studiilor; sau
Căpitan de port specialist cu minim 6 ani
vechime în funcție; Inspector specialitate,
gr.I, cu minim 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice: -posesor carnet de
conducere categoria B; -cursuri securitate
maritimă- Codul ISPS. Căpitănia Zonală
Constanța: 1.Căpitănia Portului Mangalia:
Căpitan şef de port -1 post. Nivel sudii:
studii superioare de lungă durată, absolvită cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: Navigație; Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcției:
-Inspector specialitate, gr.IA- 2 ani
vechime în funcție; sau -Inspector specialitate, gr.I- 5 ani vechime în funcție;
-Posesor brevet maritim maxim- 3 ani
vechime în funcție conform brevetului;
-Căpitan de port specialist- 4 ani vechime
în funcție. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B; -certificat
operator Radio în sistemul GMDSS tip
GOC sau ROC; -certificat operare PC;
2.Serviciul VTMIS/CP Constanța:
Căpitan port specialist -1 post. Nivel
studii: studii superioare de lungă durată,
absolvită cu diplomă de licență; Speciali-
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tatea de bază: Navigație și transport
maritim/electromecanică navală sau
juridic; Vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcției: -Posesor
brevet maritim nivel managerial -fără
condiții de vechime; sau -Căpitan de port,
gr.I -studii superioare de specialitate în
domeniul naval sau juridic- 3 ani vechime
în funcție. Cerințe specifice: -certificat
operator Radio în sistemul GMDSS tip
GOC sau ROC. VI.Căpitănia Zonală
Galați: 1.Serviciul Siguranța Navigației,
Poluare, VTMIS -Biroul VTMIS: Căpitan
port specialist -1 post. Nivel studii: studii
superioare de lungă durată, absolvită cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază:
Navigație; Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -Posesor
brevet maritim managerial -fără condiții
de vechime; sau -Căpitan de port, gr.I
-studii în domeniul naval cu minim 3 ani
vechime în funcție. Cerințe specifice:
permis conducător auto categoria B.
2.Serviciul Siguranța Navigației, Poluare,
VTMIS: Căpitan port debutant -1 post;
Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Fără condiții de vechime. 3. Serviciul Financiar Contabilitate -Administrativ: Economist gr.III- 1 post; Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: domeniul economic;
Vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcției: -6 luni vechime în
specialitatea studiilor. VII. Căpitănia
Zonală Giurgiu: 1.Serviciul Siguranța
Navigației, Poluare, VTMIS: Căpitan
port, gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază:
navale sau juridice; Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: Studii superioare de specialitate
navală cu 3 ani vechime într-o funcție în
domeniul naval; sau Posesor brevet maritime -fără condiții de vechime pentru
brevete maritime, Studii superioare juridice -3 ani vechime într-o funcție în domeniul naval; Căpitan de port debutant -6
luni vehime. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B; 2.Oficiul
Căpitaniei Zimnicea: Căpitan port, gr.I -1
post. Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: navale sau
juridice; Vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcției: Studii superioare de specialitate navală cu 3 ani
vechime într-o funcție în domeniul naval;
sau Posesor brevet maritime -fără condiții
de vechime pentru brevete maritime,
Studii superioare juridice -3 ani vechime
într-o funcție în domeniul naval; Capitan
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe
specifice: -permis conducător auto categoria B. VIII.Căpitănia Zonală Tulcea:
1.Compartiment Cercetare și Autorizare
Agenți Economici: Căpitan de port, gr. I -1
post. Nivelul studiilor: studii superioare de
scurtă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcției: Studii superioare de
specialitate navală cu 3 ani vechime într-o
funcție în domeniul naval; sau Posesor
brevet maritim -fără condiții de vechime
pentru brevete maritime, 2.Serviciul Siguranța Navigației, Poluare, VTMIS; Ofițer
port, tr.II -1 post. Nivelul studiilor: studii
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medii, absolvite cu diplomă; Specialitatea
de bază: studii medii de specialitate navală
sau alte studii (medii) și posesor certificat
de capacitate în domeniul naval. Condiţii
de vechime: fără condiții de vechime. 3.
Biroul Tehnic: Conducător șalupă -1 post.
Nivelul studiilor: studii generale; Specialitatea de bază: studii generale și posesor
Certificat de Capacitate de Conducător de
Şalupă Fluvială -valabil. 4.Oficiul Căpităniei Isaccea: Căpitan port, tr.II -1 post.
Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu
diplomă; Vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcției: -Ofițer port,
tr.I, cu 3 ani vechime în funcție; sau
-Căpitan maritime portuar sau Şef
mecanic maritim portuar cu 2 ani vechime
în funcție conform brevetului; -Căpitan
fluvial sau Şef mecanic fluvial cu 2 ani
vechime în funcție conform brevetului.
5.Căpitănia Portului Sulina: Referent
specialitate, gr.III -1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: domeniul juridic; Vechime
în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -6 luni vechime în specialitatea studiilor. IX.Căpitănia Zonală Dr.Tr.
Severin: 1.Serviciul Siguranța Navigației,
Poluare, VTMIS: Căpitan Port debutant
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Condiţii de vechime: fără condiții
de vechime. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B. 2.Oficiul
Căpităniei Bechet: Căpitan Port debutant
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul
naval; Condiţii de vechime: fără condiții
de vechime; Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B. Data-limită
pentru depunerea dosarelor: 08.11.2019,
până la ora 14.00; 1.Selecția dosarelor de
înscriere: 11.11.2019-12.11.2019; Afișare
rezultate selecția dosarelor: 13.11.2019, la
ora 16.00; Termen depunere contestații:
14.11.2019, până la ora 12.00; Termen
soluționare contestații și comunicare
rezultate: 14.11.2019, la ora 16.00. 2.Proba
scrisă: 18.11.2019, la ora 10.00; Afișare
rezultate probă scrisă: 19.11.2019, la ora
12.00; Termen depunere contestații probă
scrisă: 19.11.2019, până la ora 16.00;
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 20.11.2019, la ora 10.00.
3.Interviul: 21.11.2019, la ora 10.00;
Afișare rezultate interviu: 22.11.2019, la
ora 10.00; Termen depunere contestații
interviu: 25.11.2019, până la ora 12.00;
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 25.11.2019, la ora 16.00;
Afișare rezultate finale: 26.11.2019, până
la ora 10.00. Depunerea dosarelor de
concurs și desfășurarea concursului se va
face astfel: -Pentru posturile din cadrul
Autorităţii Navale Române, candidaţii vor
depune dosarele la sediul Autorităţii
Navale Române, localitatea Constanţa,
str.Incintă Port, nr.1, et.9, cam.93,
persoană de contact: Adriana Rosen,
tel.0372.419.809 sau 0372.419.884; -Pentru
posturile din cadrul Căpităniei Zonale
Constanţa, candidaţii vor depune dosarele
la sediul Căpităniei Zonale Constanţa,
localitatea Constanţa, str.Incintă Port,
nr.1, Clădirea ANR, et.3, persoană de
contact: Alexandra Lică, tel.0372.419.850;
-Pentru postul din cadrul Inspectoratului
Tehnic ANR Constanţa, candidaţii vor

depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Constanţa, localitatea Constanţa,
str.Incintă Port, nr.1, Clădirea ANR, et. 3,
persoană de contact: Alexandra Lică,
tel.0372.419.850; -Pentru postul din cadrul
Inspectoratului Tehnic ANR Galați,
candidaţii vor depune dosarele la sediul
Căpităniei Zonale Galați, localitatea
Galați, str. Portului, nr.30, persoană de
contact: Trandafir Păsat, tel.0372.362.302;
tel./fax: 0236.460.318, 0236.460.248;
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei
Zonale Galați, candidaţii vor depune
dosarele la sediul Căpităniei Zonale
Galaţi, localitatea Galaţi, str.Portului,
nr.30, persoană de contact: Trandafir
Păsat, tel.0372.362.302, tel./fax:
0236.460.318, 0236.460.248; -Pentru
posturile din cadrul Căpităniei Zonale
Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la
sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, localitatea Giurgiu, șos.Portului, nr.9A,
persoană de contact: Mirel Visan,
tel.0372.211.015, tel./fax: 0246.214.838,
0726.283.537; -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor
depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Tulcea, localitatea Tulcea, str.
Portului, nr.36, persoană de contact:
Mihaela Ivenco, tel.0372.376.738,
0240.512.937; -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Drobeta Turnu-Severin,
candidaţii vor depune dosarele la sediul
Căpităniei Zonale Drobeta Turnu-Severin,
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Portului,
nr.3, persoană de contact: Dan Firulescu,
tel.0372.408.451, 0252.316.493, fax:
0252.312.720. Tematica, bibliografia și
rezultatele finale ale probelor de concurs
se vor afișa la sediul instituţiei și pe pagina
oficială: http://portal.rna.ro/despre noi/
organizare/cariere.
l În data de 27 noiembrie 2019, ora
12.00, la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1, se
va organiza și desfășura concursul de
recrutare într-o funcție publică de
execuție vacantă pentru următoarele
funcții publice de execuție, vacante pe
durată nedeterminată: -3 funcții publice
de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, din cadrul Serviciului Managementul Calității Serviciilor
Sociale; -2 funcții publice de execuție de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Strategii,
Programe, Proiecte. I.Concursul de recrutare constă în trei probe succesive: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)proba
scrisă; c)interviul. II.Condițiile de participare la concursul organizat pentru
ocuparea funcțiilor publice de execuție,
vacante pe durată nedeterminată, de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Managementul Calității Serviciilor Sociale, sunt:
-condiții generale: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.
465 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ; -condiții specifice: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental științe sociale,
ramura de știință: științe juridice, științe
administrative, științe ale comunicării,
științe economice. Condiții de participare
la concursul organizat pentru ocuparea
funcțiilor publice de execuție, vacante pe
durată nedeterminată, de inspector, clasa

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

I, grad profesional debutant, din cadrul
Biroului Strategii, Programe, Proiecte:
-condiții generale: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.
465 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ; -condiții specifice: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental științe sociale,
ramura de știință: științe juridice, științe
administrative, științe ale comunicării,
științe economice. III.Condiții de desfășurare a concursului de recrutare: -dosarele
de înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării anunțului,
la registratura instituției de la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dâmbovița, din
str.I.C.Vissarion, nr.1, respectiv în perioada 25 octombrie-13 noiembrie 2019.
Persoană de contact: Ştefan Maria-Daniela, inspector, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Serviciului Resurse
Umane, telefon: 0245.217.686, int.104,
e-mail: dgaspcdb@yahoo.com. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.49 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare; -proba
scrisă a concursului va avea loc în data de
27 noiembrie 2019, ora 12.00, la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dâmbovița, din str.
I.C. Vissarion, nr.1; -interviul se va susține
în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise.
l ERATĂ. Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in
Bucuresti Str. Avalanșei, nr. 20-22 sector 4,
scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual vacant de director al
Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Brașov, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei de conducere
vacantă: Pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă.
Vechime de minim 7 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului: 21.11.2019 ora
10.00 - proba scrisă la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă. Termenul limita de depunere a
dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului in
monitorul oficial, respectiv în perioada 28
octombrie - 08 noiembrie 2019. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute
de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt afișate pe site-ul
instituţiei. Prezentul anunţ înlocuiește
anunţul publicat în data de 24.10.2019.

CITAŢII
l Numita Arba Johanna este citată
pentru data de 03.12.2019 la Judecătoria
Sighetu-Marmației, în dosar nr.
2107/307/2019, având ca obiect uzucapiune.

GATA!
Simplu, nu?

l Zaiţ Paulina este chemată în judecată
în calitate de intimat, la termenul din
19.11.2019, în dosarul nr. 1931/297/2015
al Curţii de Apel Suceava, având ca
obiect recurs declarat de Oprea Dorica
ș.a., împotriva Decizei nr. 264/2018 a
Tribunalului Botoșani.
l Reclamanta Iordache Anica citeaza pe
Iordache Marian la Judecatoria Barlad in
dosar 931/189/2017 cu termen la
04.12.2019, ora 08.30, obiect iesire din
indiviziune.
l Intimatul Bruznican Nicola, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Timișoara, strada
Octavian Goga, bl.2, sc.A, ap. 9, județ
Timiș, este chemat în judecată la Judecătoria Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr.2, de
către petenta Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara pentru termenul de
judecată din data de 14.11.2019, ora
09.00, completul c6c, sala 327, în dosarul
nr.21501/325/2019, având ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității.
l Numitul Lagaris Konstantinos, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Pitești,
Aleea Teilor nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 1,
judeţul Argeș, este citat la Judecătoria
Pitești, Bdul Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în
data de 20.11.2019, ora 8:30, în calitate de
pârât în dosarul nr. 3147/280/2019, în
contradictoriu cu reclamanta Awwad
Bataineh Fatima, având ca obiect divorţ
cu copii, stabilire domiciliu minori,
pensie, exercitarea autorităţii părintești.
În caz de neprezentare, se va putea
trimite un înscris, judecata urmând a se
face în lipsă.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Color Betta SRL
desemnat prin hotararea nr.5620 din
data de 16.10.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 2044/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Color Betta SRL, cu sediul in
București Sectorul 3, Str. Plt. Marin
Pazon, Nr. 38, Ap. camera 2, CUI
22925709, nr. de ordine in registrul
comertului J40/23446/2007. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Color Betta SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului București Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 2044/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
15.11.2019; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 29.11.2019; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor
la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat
13.12.2019.

IV

ANUNȚURI
Vineri, 25 octombrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

l SC Iancu Nicolae Business Center SRL,
cu sediul în Voluntari, str.Erou Iancu
Nicolae, nr.29, jud.Ilfov, titular al planului
PUZ -Introducere teren în intravilan,
dezmembrare, construire locuințe individuale și dotări complementare
S+P+2E+M, cu număr cadastral T19,
număr topografic al parcelei 286/10, lot 2,
Carte funciară 103304, Oraș Otopeni, jud.
Ilfov, anunță publicul interesat asupra
solicitării de obținere a Avizului Consultativ. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la Biroul de Urbanism în
cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul
în municipiul București, str.Ernest Juvara,
nr.3-5, sector 6 (tel. 021.212.56.93), în
termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul
social în comuna Ariceștii Rahtivani, DN
72, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat
Nedelea, județul Prahova, anunţă public
solicitarea de obținere a autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul „Supermarket
Lidl” amplasat în municipiul Bârlad,
B-dul Republicii, nr. 316, județul Vaslui.
Eventualele propuneri și sugestii din
partea publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise în scris și sub
semnătură la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Vaslui, str. Călugăreni,
nr.63, tel: 0335.401.723, E-mail: office@
apmvs.anpm.ro în zilele de luni - joi, între
orele 8.00–16.30, vineri 8.00-14.00.
l Notificare privind deschiderea procedurii
insolvenţei - procedura simplificată. Date
privind dosarul: Număr dosar:
1860/115/2019, Tribunalul Caraș-Severin
Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Roiescu
Claudia.Debitor: Andreea Imobil Invest
S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 14455991;
Sediu social: Slatina Timiș, nr.114 Jud.
Caraș-Severin; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/183/2012.Subscrisa
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului Andreea Imobil
Invest S.R.L., conform Incheierii Civile nr.
52/JS din data de 10.10.2019, pronunţată de
către Tribunalul Caraș- în dosarul nr.
1860/115/2019. Notifică. Deschiderea procedurii insolvenţei - procedura simplificată împotriva debitoarei Andreea Imobil Invest
S.R.L. Debitorul Andreea Imobil Invest
S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.
67 alin.(1) din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență
Termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 25.11.2019. Termenul limită de
verificare a creanţelor, de admitere, afișare și
publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 06.12.2019. Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este:
03.01.2020. Termenul pentru depunerea
raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr.
85/2014 este 20.11.2019. Prima ședinţă a
Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc
la data de: 11.12.2019, orele 09.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Reșiţa,
str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21,
jud.Caraș-Severin, având ca ordine de zi:
prezentare situaţie debitor; desemnare
comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; stabilire onorariu lichidator judiciar;
alte menţiuni.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1311/246/2019 privind pe petenta
Damacus Elena care solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra cotei de ½ parti din imobilul identificat in CF 311650 Tirnova, teren extravilan in suprafata de 4900 mp, imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar
tabular intabulat sub B 2(2) Necsa Persida
decedata la data de 2.07.1995. In Urma
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, sunt somati toti cei interesati
de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen de o luna de la aceasta ultima
publicare se va proceda la solutionarea
cererii. Prezenta somatie se va afisa timp
de o luna la avizierul Judecatoriei Inei si la
Primaria comunei Silindia.
l Judecatoria Chisineu Cris, dosar
1585/210/2019, somatie in dosarul civil
1585/210/2019 al Judecatoriei Chisineu
Cris, reclamantul Besti Ioan a solicitat sa
se constate dobandirea dreptului de
proprietate asupra terenului intravilan gol
in suprafata de 1440 mp, identificat prin
CF 304150 Socodor fost Cf 2629 cu top.
3660/27. Toti cei interesati pot formula
opozitie in termen de 30 de zile de la publicare, la Judecatoria Chisineu Cris.
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub
nr.835/248/2019 petenții Buscu Gheorghe
și Buscu Gabriela, ambii cu domiciliul în
comuna Valea Marea, sat Valea Mare,
nr.59, jud. Covasna, au invocat dobândirea
dreptului de de proprietate prin uzucapiune, asupra: Imobilului teren în suprafață de 1.930mp din care 483mp curți și
1.447mp fâneață, aflat în intravilanul
comunei Valea Mare, sat Valea Mare, nr.59,
jud.Covasna (având ca vecinătăți: la NordBălăceanu Valentin, la Est- drum, la SudAnghel Alexandru și la Vest- Biserica
Ortodoxă Valea Mare). Imobilul de mai sus
a fost identificat ca fiind înscris în CF
nr.23372 Boroșneu Mare (provenit din
conversia de pe hârtie a CF 959 Boroșneu
Mic), nr. top. 709/2, în suprafață totală de
125.041mp arabil, proprietar tabular sub
A1 fiind Joos Mihaly. Toți cei interesați
sunt somați să formuleze opoziție, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii în termen de 30 de zile de
la data emiterii somației și publicarea ei în
condițiile legii.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul art.6 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor, aprobat prin hotărârea Conferinței
Naționale nr.4/2012, Consiliul Filialei
Nord-Est al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România convoacă
membrii titulari ai acestei filiale să participe la Adunarea Generală, organizată în
data de 27.11.2019, la Ateneul Național
din Iași, sala Radu Beligan, str.Ion
Creangă, nr.14, începând cu ora 14.00
(prima convocare). Adunarea Generală a
Filialei Nord-Est are următoarea ordine de
zi: -Aprobarea raportului de activitate a
Consiliului Filialei pentru anul 2019;
-Prezentarea situațiilor financiare pentru
anul 2019; -Prezentarea programului de
activitate și proiectul de buget pentru anul

2020; -Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința Națională
ANEVAR; -Diverse. În situaţia în care, la
data și ora menţionate mai sus, Adunarea
Generală nu poate fi ţinută din cauza lipsei
cvorumului, a doua convocare se fixează la
ora 15.00, în aceeași locaţie. Accesul în sală
se va face pe baza cărții/buletinului de
identitate sau a unui alt act oficial cu fotografie.
l Convocator Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str.
Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/20489/1993, avand CUI 4627410, prin
reprezentant legal, Publisis Consult S.R.L.,
prin Cristescu Polyana Daniela Luminita,
in calitate de administrator Unic al societatii Centrul de Afaceri Romania S.A,
persoana juridica romana cu sediul social
in Bucuresti, C.A. Rosetti nr. 11, sector 1,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19817/1994,
avand CUI RO6366478, In conformitate
cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri
Romania S.A., pentru data de 25.11.2019,
ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, str.
Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4,
sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Modificarea art. 8 din Actul constitutiv
al societatii, referitor la Cesiunea actiunilor, dupa cum urmeaza: se modifica art.
8.1 si art. 8.2 din Actul constitutiv, se
abroga art. 8.3 si art. 8.4 din Actul constitutiv, art. 8 urmand sa aiba urmatorul
continut: “Art. 8. Cesiunea actiunilor: 8.1.
Cesiunea actiunilor intre actionari, precum
si intre actionari si terte persoane, este
libera, prin simpla conventie a partilor in
acest sens, fara indeplinirea nici unei
formalitati prealabile. 8.2. Dreptul de
proprietate asupra actiunilor se transmite
prin declaratie facuta in registrul actionarilor societatii, subscrisa de cedent si de
cesionar sau de catre imputernicitii acestora.” 2. Aprobarea actualizarii actului
constitutiv al societatii, cu noile modificari
aprobate. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de
cvorum, a doua convocare a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor va
avea loc in data de 26.11.2019, ora 13.00,
in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr.
2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, ordinea de zi a
acesteia ramanand nemodificata. In
conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. 1
din Legea nr. 31/1990, actionarii care
poseda actiuni la purtator, vor avea drept
de vot in adunare numai daca vor depune
actiunile la secretariatul societatii –Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4,
parter, birou 4, sector 1, cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de data stabilita pentru
desfasurarea adunarii. In conformitate cu
dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea nr.
31/1990, data de referinta pentru actionarii
societatii este 18.11.2019. Actionarii
persoane juridice pot fi reprezentati prin
reprezentantii lor legali care, la randul lor,
pot da altor persoane imputerniciri pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Centrul de Afaceri Romania S.A.,
iar acestea vor fi depuse in original la
sediul societatii cu 48 de ore inainte de
adunare. Administrator unic, Eastern
European Consultant S.R.L, prin reprezentant legal, Publisis Consult S.R.L., prin
Cristescu Polyana Daniela Luminita.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
LICITAŢII
l Anunţ public privind închirierea unui
spaţiu, proprietate publică a judeţului
Teleorman. Judeţul Teleorman, persoană
juridică de drept public, identificat prin
codul de înregistrare fiscală nr. 4652686,
având contul nr. RO66TREZ60621A300530XXXX deschis la Trezoreria
Alexandria, prin Consiliul Judeţean
Teleorman cu sediul în municipiul Alexandria, str. Dunării nr.178, judeţul
Teleorman, telefon 0247.311.201, organizează licitaţie publică în data de 27 noiembrie 2019, ora 12,00, pentru închirierea
unui spaţiu situat în imobilul din strada
Al. Colfescu, nr. 62, municipiul Alexandria, în suprafaţă utilă de 8,00mp, aflat în
proprietate publică a judeţului Teleorman,
pentru desfășurarea de activitate de birou/
economică. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 2,25 euro/mp/lună (fără
TVA). Licitaţia va avea loc în ziua de 27
noiembrie 2019, orele 12,00, la sediul
Consiliului Judeţean Teleorman, camera
62. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul Consiliului Judeţean
Teleorman, cam. 62, tel. 0247.311.201, int.
337.
l Consiliul Local al Orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de
Munte, str.Berevoești, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel.0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data de
18.11.2019, ora 9.00, licitație publică
privind vânzarea următoarelor terenuri ce
aparțin domeniului privat al orașului
Vălenii de Munte: -teren, str.Ciucaș, nr.1,
suprafață 249mp, nr.cadastral: 24491,
conform HCL nr. 174/18.10.2019; -teren
Fdt. Trandafirului, nr.2, suprafață 66mp, nr.
cadastral: 24483, conform HCL nr.
175/18.10.2019; -teren Barbu St .Delavrancea, suprafață 803mp, nr. cadastral:
24201, conform HCL nr. 176/18.10.2019;
-teren Barbu Lăutaru FN, suprafață
390mp, nr. cadastral: 24185, conform HCL
nr. 177/18.10.2019; -teren I.L. Caragiale nr.
FN, suprafață 216mp, nr.cadastral: 24206,
conform HCL nr. 178/18.10.2019. Procurarea documentației de atribuire în vederea
participării la licitație se va face în perioada
25.10-14.11.2019, de la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, camera 22, et.II,
compartiment Buget-Finanțe, informații
suplimentare puteți obține la
tel.0244.280.816, int.21. Participanții la
licitație au obligația de a achiziționa documentația de atribuire contra sumei de
50Lei. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 15.11.2019, ora 16.00. Ședința
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Primăriei Orașului
Vălenii de Munte, str.Berevoiești, nr.3A, în
data de 18.11.2019, ora 9.00. Data publicării anunțului de licitație este 25.10.2019.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada
Văleni, nr.44, Ploiești, telefon: 0244.544.781,
0244.544.598, fax: 0244.529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele
bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
coturi, chit, suruburi, becuri, aracet, grund,
baterii sanitare, etc. Lista completa a tuturor
bunurilor, poate fi consultata in anexa de pe
site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro. Pretul de incepere al licitatiei este
de 108.024 lei, fără TVA. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele
de telefon/fax: 0728.485.605/0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza
in data de 01.11.2019, ora 14:30, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019,
11.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa pe
numele Dima Gabriel. Se declara nul.
l Pierdut atestat marfuri generale,
eliberat de ARR Arad, pentru Covaci
Adrian Cornel.Il declar nul.
l S.C. Mass Media Romania De Maine
SRL, cu sediul in Soseaua Berceni Nr.24,
Sector 4, Bucuresti, identificata prin CUI
RO13341077 si Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/8225/2000, anunta
pierderea adresei ANAF privind inscrierea
in Registrul de evidenta a aparatelor electronice fiscale a Casei de Marcat cu parametrii Marca aparat SAPEL, Model aparat
SMART 258, Serie aparat 0508P07879, cu
mentiunea <casa ambulanta>, data achizitie aparat 03.07.2008, serie fiscala
MB0356089804, nr.avizului de utilizare
0356, nr.de ordine 634374/27.10.2008, locul
de instalare SOSEAUA BERCENI nr.24,
Sector 4, Bucuresti. Declaram nula.
l Societatea Cakes Sport Rio SRL, CUI:
RO33163934, declară pierdute certificatul
de înregistrare seria B nr. 2916090, emis la
data de 15.05.2014 și certificatul constatator de autorizare de la sediul social. Se
declară nule.
l SC Westgate Romania SRL declară
pierdut Registru Unic De Control pentru
spațiul situat în Calea Vitan, nr. 55-59,
Complex Comercial București Mall, etaj 2,
spațiul S27, sector 3, București.
l Subscrisa, Autotechnica Fleet Services
SRL, cu sediul social în București, Sectorul
1, Piața Montreal, nr. 10, Intrarea F,
Clădirea World Trade Center, Biroul
nr.1.20, Campus 7, Etaj 1, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr J40/5201/2007,
având Cod Unic de Înregistrare 21348475,
declar nul și pierdut certificatul constatator cu privire la activitățile desfășurate la
punctul de lucru din București, Sectorul 1,
Calea Dorobanților, nr.50B, Parterul Hotelului Marshal Garden din 12.10.2016.
l Pierdut certificat internațional de
conducător de amabrcațiune de agrement
clasa D, nr. 13420CAA eliberat de Autoritatea Navală Română la data de
04.10.2006 pe numele Teodorov Traian. Se
declară nul.

