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OFERTE SERVICIU
l SC Kart Bowling SRL, cu sediul în
Sânpetru, str. Morii nr. 470G., județul
Brașov, având J8/1486/2003, CUI RO
15644573, angajează îngrijitor spații
hoteliere 911202, menajeră 911101.
Rugăm CV la adrian.chiper@yahoo.
com
l Erată: Referitor la anunțul publicat
în 21.10.2019 de Institutul de Cercetări
Socio-Umane din Sibiu, referitor la
concursul pentru ocuparea postului de
cercetător științific I -temeiul legal
Legea 319/2003 și Ordinul 6129/2016,
data-limită de depunere a dosarelor de
concurs este 19.11.2019. Prelegere
publică: 04.12.2019-10.12.2019, ora
10.00- la sediul ICSU Sibiu. Date de
contact: tel.0269.212.604, L-V, 08.0016.00, www.icsusib.ro
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 Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, cu sediul în București, strada
Hambarului, nr.12A, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de secretar,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 20 noiembrie, ora
10.00; -Proba practică în data de 21
noiembrie, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 21 noiembrie, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii sau superioare;
-vechime: minim 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicare în intervalul orar 10.0015.00 la sediul instituției. Relaţii suplimentare la sediul instituției, persoană
de contact: Marin Carmen, telefon/fax:
021.255.99.43.
l Școala Gimnazială Nicolae Titulescu,
cu sediul în localitatea Caracal, str.
General Ghe.Magheru, nr.13, județul
Olt, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante de: 1 post
Îngrijitor I M, studii medii /profesionale, curs de instruire ,,Noțiuni fundamentale de igienă,, 1 post muncitor II
M, studii medii /profesionale, posedă
autorizație ISCIR fochist; 1 post
muncitor I G, studii medii/profesionale,

posedă autorizație ISCIR fochist; 1 post
paznic II G, studii medii/profesionale,
posedă atestat de pază. Activitatea se va
desfășură la Școală Gimnazială Nicolae
Titulescu, Caracal și la Grădinița cu
Program Prelungit Nr.3, Caracal.
Concursul se va desfășura astfel: proba
scrisă în data de 20.11.2019, ora 9.00,
proba interviu în data de 20.11.2019,
ora 11.00, proba practică în data de
20.11.2019, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească condițiile specificate în
HG 286/2011 și cele menționate mai sus
pentru fiecare post în parte. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 11.11.2019, ora
16.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale
Nicolae Titulescu Caracal. Documentele ce fac obiectul dosarului de înscriere
și bibliografia se vor afișa la avizierul
Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala
Gimnazială Nicolae Titulescu, Caracal,
persoana de contact: Popescu Mariana:
0249.511.698.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în data de 19.11.2019,
ora 09.00 (proba scrisă) și 22.11.2019
(proba de interviu) la cantina din cadrul
Complexului de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru adulţi
“Bîlteni”, din Târgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34, pentru ocuparea a 3
(trei) posturi vacante corespunzătoare
unor funcţii contractuale de execuţie de
asistent social practicant la Compartimentul de intervenție în regim de
urgență în domeniul asistenței sociale,
“Telefonul copilului” și pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul
aparatului propriu al DGASPC Gorj;
Condiţii generale și specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
posturilor scoase la concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licență
în domeniul Asistență Socială; b) posesor(oare) de aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul
Național al Asistenților Sociali din
România - treapta de competență practicant. c) minimum un an vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social. Înscrierile la concurs se fac în perioada
28.10.2019 – 08.11.2019, inclusiv, ora
14,00, la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţiei Copilului
Gorj, din Târgu Jiu, strada Siretului,
nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcţia publică. Relaţii
suplimentare la telefon 0253/212518 sau
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C.
Gorj, din Tîrgu Jiu, str. Siretului, nr. 24.
Persoana de contact: Marcău Ana,
consilier, grad profesional superior la
Serviciul resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică - secretar comisie
concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro

l Comisariatul Regional pentru
Protecția Consumatorilor Regiunea
Sud-Est (Galați) organizează concurs în
data de 15.11.2019, ora 10.00 (proba
scrisă), și 19.11.2019 (interviul) pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiei contractuale vacante din cadrul
Comisariatului Județean pentru
Protecția Consumatorilor Constanța, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, după cum
urmează: Referent lA, 1 post, CJPC
Constanța. Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fișa postului sunt
următoarele: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Vechimea în
studii medii necesară exercitării funcţiei
contractuale este de minimum 3 ani.
Documentele care alcătuiesc dosarul de
concurs, precum și bibliografiile
aferente sunt afișate la sediul CRPCR
S-E (Galați), în Galați, str.Egalității,
nr.2, și la CJPC Constanța. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conțină
documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011 și se depun în perioada
28.10.2019-06.11.2019, la sediul
CRPCR S-E (Galați), în Galați, str.
Egalității, nr.2, Resurse Umane,
tel.0785.205.311.
l Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: 1 post muncitor
II-fochist -în cadrul Serviciului
Tehnic-Administrativ. Condiții specifice
de participare la concurs pentru postul
de muncitor II-fochist: -Condiţii de
studii: școală profesională în domeniu
sau studii medii+curs de calificare în
meseria de fochist; -Condiţii de
vechime: 6 ani vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Județean de Urgență în data
de 19.11.2019, ora 10.00, proba scrisă,
iar data și ora interviului vor fi anunțate
după rezultatul probei scrise. Dosarele
se depun la sediul Spitalului Județean
de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia și relații
suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la
serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în
localitatea București, șos.Fundeni,
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nr.258, sector 2, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -șef serviciu evaluare și
statistică medicală, 1 post; -șef serviciu
administrativ, 1 post; -economist specialist, gr.IA- serviciul RUNOS, 1 post;
-economist specialist, gr.II- serviciul
RUNOS, 1 post; -referent, treapta IA
(M)- serviciul RUNOS, 1post; -economist specialist, gr.IA- Serviciul aprovizionare, 2 posturi; -expert, gr.II
(specialitate economică)- Serviciul
Achiziţii, 3 posturi; -referent de specialitate, gr.I (specialitate juridică)- Serviciul
Achiziţii, 1 post; -referent de specialitate, gr.II (specialitate tehnic)- Serviciul
Achiziţii, 1 post; -consilier juridic, gr.IACompartiment juridic, 1 post; -consilier
juridic debutant- Compartiment juridic,
1 post; -referent de specialitate debutant- Serviciul de Management al calităţii serviciilor medicale, 1 post;
-referent de specialitate, gr.III- Serviciul
de Management al calităţii serviciilor
medicale, 1 post; -inginer debutant
specializare echipamente și sisteme
medicale -Serviciul Tehnic, 1 post,
conform HG 286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
19.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 25.11.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii de studii și vechime: -șef
serviciu evaluare și statistică medicală:
-diplomă de licenţă, în specialitatea
informatică sau echivalent, inginerie
automatică-calculatoare, știinţe economice; -minimum 5 ani vechime în specialitate; -șef serviciu administrativ:
-diplomă de licenţă, în specialitatea
științe juridice; -minimum 5 ani
vechime în specialitate; -pentru economist specialist, gr.IA: -diplomă de
licenţă; -minim 6 ani și 6 luni vechime
în specialitate; -pentru economist, gr.II:
-diplomă de licenţă; -minim 6 luni
vechime în specialitate; -pentru referent, treapta IA (M): -diplomă de bacalaureat; -minim 6 ani și 6 luni vechime
în specialitate; -pentru expert, gr.II:
-diplomă de licenţă; -minim 3 ani și 6
luni vechime în specialitate; -pentru
referent de specialitate, gr.I: -diplomă
de licenţă; -minim 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate; -pentru referent
de specialitate, gr.II: -diplomă de
licenţă; -minim 3 ani și 6 luni vechime
în specialitate; -pentru consilier juridic,
gr.IA: -diplomă de licenţă în specialitate; -minim 6 ani și 6 luni vechime în
specialitate; -pentru consilier juridic
debutant: -diplomă de licenţă în specialitate; -nu necesită vechime; -pentru
referent de specialitate debutant:
-diplomă de licenţă, studii superioare de
lungă durată; -nu necesită vechime;
-pentru referent de specialitate, gr.III:
-diplomă de licenţă, studii superioare de
lungă durată; -minimum 6 luni vechime
în specialitate; -pentru inginer debutant:
-diplomă de licenţă în domeniul Știinţe
inginerești aplicate, specializare Echipa-
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mente și sisteme medicale; -nu necesită
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de 11.11.2019, inclusiv, ora 15.00,
la sediul institutului, serviciul RUNOS,
cam.10. Relaţii suplimentare la sediul
institutului, Serviciul RUNOS, telefon:
021.319.50.87.
l Muzeul Național al Marinei Române,
cu sediul în localitatea Constanța,
strada Traian, nr.53A, 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 conducere:
gestionar custode, tr.I, în Biroul Cercetare Documentare din Secția Istorie,
Muzeografie și Cultură la Formațiuni
de Istorie, Muzeografie și Cultură (1
post). Concursul se va desfășura la
sediul unității după următorul program:
-29.10-11.11.2019, până la ora 15.00,
depunerea dosarelor de înscriere;
-selecția dosarelor în data de 14.11.2019;
-proba scrisă în data de 19.11.2019,
între orele 12.00-15.00; -proba interviului în data de 22.11.2019, începând
cu ora 12.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale stabilite de
art.3 din HG/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului,
documentele pe care le cuprinde
dosarul de înscriere, tematica și bibliografia sunt afișate la sediul unității și pe
site-urile: www.posturi.gov, respectiv:
www.navy.ro. Datele de contact ale
secretariatului: telefon: 0241.655.650,
int.0542 (a se specifica pentru Muzeu).
l Muzeul Național al Marinei Române,
cu sediul în localitatea Constanța,
strada Traian, nr.53A, 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 conducere:
Șef Laborator Conservare Restaurare,
gr.I, la Secția Istorie, Muzeografie și
Cultură, din cadrul Formațiuni de
Istorie, Muzeografie și Cultură (1 post).
Concursul se va desfășura la sediul
unității după următorul program:
-29.10.2019-11.11.2019, până la ora
15.00, depunerea dosarelor de înscriere;
-proba scrisă în data de 19.11.2019,
între orele 09.00-12.00; -proba interviului în data de 22.11.2019, începând
cu ora 09.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale stabilite de
art.3 din HG/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului,
documentele pe care le cuprinde
dosarul de înscriere, tematica și bibliografia sunt afișate la sediul unității și pe
site-urile: www.posturi.gov, respectiv:
www.navy.ro. Datele de contact ale
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secretariatului: telefon: 0241.655.650,
int.0542 (a se specifica pentru Muzeu).
l Unitatea Militară 02267 Bistrița
organizează concurs, în baza Hotărârii
Guvernului nr.286/2011 şi a Hotărârii
Guvernului nr.1027/2014, la sediul UM
02267 Bistrița, din str.Grănicerilor, nr.4,
Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud, pentru
următoarele posturi: -Muncitor calificat
IV (agent curățenie clădiri), (studii
medii şi generale, minim 10 clase), la
Căminul Militar de Garnizoană, la UM
02267 Bistrița; -Muncitor calificat IV
(agent curățenie clădiri), (studii medii şi
generale, minim 10 clase), Cabana Militară şi Tabăra de Instrucție Colibița, la
UM 02267 Bistrița; -Muncitor calificat
IV (fochist), (studii medii şi generale,
minim 10 clase), Cabana Militară şi
Tabăra de Instrucție Colibița, la UM
02267 Bistrița. Organizarea concursului:
-în data de 11.12.2019, începând cu ora
11.00, proba practică (în funcție de
numărul de candidați se va desfăşura în
2 zile lucrătoare, în intervalul orar
11.00-20.00, câte 120 de minute pentru
fiecare candidat); -17.12.2019, începând
cu ora 11.00, interviul. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UM 02267
Bistrița, din str.Grănicerilor, nr.4,
Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud şi la
telefon: 0263.214.161, int.411. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
l Unitatea Militară 02267 Bistrița
organizează concurs, în baza Hotărârii
Guvernului nr.286/2011 şi a Hotărârii
Guvernului nr.1027/2014, la sediul UM
02267 Bistrița, din str.Grănicerilor, nr.4,
Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud, pentru
următoarele posturi: -Funcționar debutant (studii medii şi generale), la
Căminul Militar de Garnizoană, la UM
02267 Bistrița; -Muncitor calificat IV
(instalator apă-canal), (studii medii şi
generale), Cabana Militară şi Tabăra de
Instrucție Colibița, la UM 02267
Bistrița. Organizarea concursului: -în
data de 10.12.2019, începând cu ora
11.00, proba scrisă, pentru postul de
funcționar debutant; -în data de
10.12.2019, începând cu ora 11.00,
proba practică, pentru postul de
muncitor calificat IV (instalator
apă-canal) (în funcție de numărul de
candidați se va desfăşura în 2 zile lucrătoare, în intervalul orar 11.00-20.00,
câte 120 de minute pentru fiecare
candidat); -16.12.2019, începând cu ora
11.00, interviul. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul UM 02267 Bistrița,
din str.Grănicerilor, nr.4, Bistriţa,
judeţul Bistrița-Năsăud şi la telefon:
0263.214.161, int.411. Prevederile
actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea Bucureşti, Șos.Vergului, nr.12,

Sector 2, organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante contractuale de
execuție, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011, de: -1 post
Asistent medical generalist debutant
-Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție şi
Boli Metabolice; -1 post Asistent
medical generalist debutant -Cabinet
Oftalmologie -Ambulatoriu Integrat; -1
post Asistent medical generalist
-Compartiment Anestezie Terapie
Intensivă; -1 post Asistent medical generalist debutant -Compartiment
Anestezie Terapie Intensivă; -1 post
asistent medical generalist -Bloc
operator chirurgie generală; -1 post
Infirmieră debutantă -Secția Clinică
Obstetrică Ginecologie; -1 post Infirmieră -Secția Clinică Obstetrică Ginecologie -Sala de naşteri; -1 post Infirmieră
debutantă -Secția Clinică Medicină
Internă; -1 post Îngrijitoare -Compartiment Anestezie Terapie Intensivă; -1
post Îngrijitoare -Camera de gardă; -1
post Brancardier -Compartiment
Anestezie Terapie Intensivă. Condițiile
generale şi specifice: -Asistent medical
generalist debutant: -Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de şcoală sanitară
postliceală; -Concurs pentru ocuparea
postului. -Asistent medical generalist:
-Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de
şcoală sanitară postliceală; -6 luni
vechime în specialitate; -Concurs pentru
ocuparea postului. -Infirmieră debutantă: -Școală generală; -Concurs
pentru ocuparea postului. -Infirmieră:
-Școală generală; -Curs de infirmieră
organizat de OAMGMAMR sau curs de
infirmieră organizat de furnizori autorizați; -6 luni vechime în specialitate;
-Concurs pentru ocuparea postului.
-Îngrijitoare: -Școală generală; -Concurs
pentru ocuparea postului. -Brancardier:
-Școală generală; -Concurs pentru
ocuparea postului. Data concursului:
-19.11.2019 -Proba scrisă; -25.11.2019
-Interviul. Data-limită de depunere a
dosarelor: 08.11.2019, ora 15.00. Calendarul de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi tematica se afişează la
sediul şi pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea unui post vacant pe perioadă
nedeterminată de timp, repartizat de la
bugetul din venituri proprii -activitate
curentă, corespunzător funcţiilor
contractuale de execuție, din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: -1
post de Asistent registrator, tr.IA, din
cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
-Biroul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Buftea. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6
luni; -Muncă în echipă, capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție
la detalii, minuțios, perseverență;
-Comportament profesional integru şi
conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe
operare calculator. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este
12.11.2019, inclusiv, ora 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov (zilnic, luni-joi, între
orele 08.00-16.30, vineri, 08.00-14.00).
Concursul se va desfăşura la sediul
OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1;
-Proba scrisă: în data de 19.11.2019, ora
09.00; -Interviul: în data de 25.11.2019,
de la ora 09.00. Date de contact: telefon:
021.224.60.85, interior: 126, e-mail: if@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs
(pe perioadă nedeterminată): 1 post
muncitor calificat I: -absolvent de şcoală
generală (8 ani/10 ani) şi curs de calificare de profil: electromecanic/electrician
-vechime în specialitate necesară pentru
ocuparea postului >2 ani; 1 post
muncitor calificat IV -absolvent de
şcoală generală (8 ani/10 ani) şi curs de
calificare de profil: electromecanic/electrician -vechime necesară în specialitate
pentru ocuparea postului 0-6 luni;
Proba practică în data de 19.11.2019,
ora 10.00, şi proba interviu în data de
25.11.2019, ora 10.00. Toate probele se
vor susţinute la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.
Viticulturii, nr.10. Dosarele de concurs
se vor depune până pe data de
11.11.2019, ora 16.00, la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, din str.Viticulturii, nr.10,
Compartimentul Resurse Umane. Mai
multe detalii privind condiţiile generale
şi specifice găsiţi afişate la sediul FTIF
Tulcea, nr.telefon: 0240.532.001, interior: 1511 şi pe site-ul instituţiei.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu,
nr.26bis, organizează concurs în perioada 12- 19.11.2019, pentru ocupare a
1 post temporar vacant perioadă determinată, funcţie contractuală de
execuţie: Biroul Juridic Resurse Umane
Secretariat şi Petiţii- Consilier Juridic
gradul IA- 1 post temporar vacant.
Concursul se va desfăşura după calendarul următor: -Proba scrisă- în data de
12.11.2019, ora 10.00; -Proba interviuîn data de 19.11.2019, ora 10.00. Cerințele postului: Consilier Juridic gradul
IA: -studii superioare juridice; -vechime
în specialitate juridică- minim 6 ani şi 6
luni. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nr.26bis, în termen de 5 zile lucrătoare
de la afişarea anunţului, în timpul
programului normal de lucru. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la sediul
O.C.P.I. Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon 0233-23.48.70.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Sector 3
cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4,
sector 3, Bucureşti organizează
concurs în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării pe
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură
contractuală de execuție: •Centrul de
Intervenții în Regim de Urgență în
Domeniul Asistentei Sociale - Componenta de abuz, neglijare, trafic şi
exploatare a copiilor - 1 posturi de
inspector de specialitate – manager de
caz: Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
asistență socială, cu o vechime în
specialitate de cel putin 2 ani în
protecția copilului; - studii superioare
socio-umane sau medicale şi o
vechime în servicii pentru protecţia
copilului de cel puţin 3 ani; - studii
superioare, altele decât socio-umane
sau medicale, au absolvit un curs
post-universitar în domeniul asistenţei sociale şi au o vechime în serviciile de protecţie a copilului de cel
puţin 5 ani; - Experiență de lucru ca şi
manager de caz , minim 6 luni; - certificat absolvire curs ce are la bază
intervenția şi instrumentarea cazurilor de abuz/ neglijare a copiilor. - 1
post de inspector de specialitate:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
asistență social sau sociologie psihologie, cu o vechime în specialitate de
cel putin 1 an în protecția copilului; certificat absolvire curs ce are la bază
intervenția şi instrumentarea cazurilor de abuz/ neglijare a copiilor.
DIRECȚIA ECONOMICĂ:• Creșa
“Potcoava”: - 6 posturi îngrijitor
(îngrijitor copii): Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă; - 4 posturi
infirmier: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații
cu o vechime în specialitate de cel
putin 6 luni, se solicită curs de infirmier; • Creșa „Titan”: - 1 post îngrijitor (îngrijitor copii): Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
- 4 posturi educator puericultor:
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; - 1 post muncitor necalificat(

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
aj.bucătar): Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă; • Creșa
”Greieraşul”: - 2 posturi educator
puericultor: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; - 2 posturi îngrijitor (îngrijitor
clădiri): Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; • Creșa ”Ghiocelul”: - 2 posturi îngrijitor (îngrijitor
copii): Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; - 1 post educator
puericultor: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; • Creșa ”Cerceluș”: - 3
posturi îngrijitor (îngrijitor copii):
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită vechime
în muncă; - 1 post îngrijitor (îngrijitor
clădiri): Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; - 1 post educator
puericultor: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate. DIRECȚIA DE PROTECȚIE
SOCIALĂ • Complex de Servicii
Sociale pentru Personae Fără
Adăpost - 1 post infirmier: Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în
specialitate de cel putin 6 luni, se solicită curs de infirmier; • Centrul de
Îngrijire şi Asistență pentru Persoane
Vârstnice ”Sf.Ana” - 1 post asistent
social: Condiții specifice de participare: Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în asistență socială, cu certificat de membru eliberat de Colegiul
Național al Asistenților Sociali vizat
la zi, vechime în specialitate de cel
putin 1 an. • Adăpost pentru Victimele Violenței în Familie ”Sf.
Maria”- 1 post asistent social:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în asistență socială, cu certificat de membru eliberat de Colegiul
Național al Asistenților Sociali vizat
la zi, vechime în specialitate de cel
putin 1 an. DIRECȚIA PENTRU
PROTECȚIA DREPTURILOR
COPILULUI •Serviciul de Asistența
Maternală - 1 post psiholog cu ½ de
normă: Condiții specifice de participare: Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu diplomă
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de licență în Psihologie, nu se solicita
vechime în specialitate; - domiciliu pe
raza județului Ialomița; - va avea
atribuții specifice de monitorizare a
activității asistenților maternali și a
evoluției copiilor aflați în plasament
la asistenți maternali angajați ai
DGASPC Sector 3 cu domiciliu în
jud. Ialomița; • Complex de Servicii
“Casa Noastra” - 1 post asistent
social: Condiții specifice de participare: Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în asistență socială, cu
certificat de membru eliberat de
Colegiul Național al Asistenților
Sociali vizat la zi, nu se solicită
vechime în specialitate; - experiență
în servicii de protecția copilului,
minim 3 ani; - 1 post referent;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat, nu se solicită
vechime în specialitate; • Casa de Tip
Familial “Crinul Alb” - 2 posturi
infirmier: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații
cu o vechime în specialitate de cel
putin 6 luni, se solicită curs de infirmier; - 4 posturi supraveghetor de
noapte: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; - 1 post de asistent
medical: Condiții specifice de participare: Studii postliceale de specialitate
absolvite cu diplomă, cu certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR
vizat la zi, nu se solicită vechime în
specialitate; Pentru a ocupa un post
vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale
prevăzute la art. 3 din REGULAMENTUL – CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalui
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, modificat prin
H.G. nr. 1027/2014: • Are cetățenie
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; • Cunoaște limba română,
scris și vorbit; • Are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; •
Are capacitate deplină de exercițiu; •
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește condițiile de studii
și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice, potrivit cerințelor
postului scos la concurs; • Nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umani-

tății, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătura
cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații vor
depune personal dosarele de concurs
începând cu data de 28.10.2019 (data
publicării anunțului) pe o perioadă
de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C.
S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, sector
3, București, astfel: L - J: 900-1630, V:
900-1330. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină: 1. Cerere
de înscriere la concurs; 2. Curriculum
Vitae – model European; 3. Copie
după actul de identitate; 4. Copie
după diploma de studii; 5. Copie
după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări/perfecționări; 6.
Copie după cartea de muncă actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau
adeverință eliberată de angajator sau
ITM care să ateste vechimea în
muncă și vechimea în specialitatea
studiilor; 7. Copie după adeverință
care să ateste vechimea în muncă și
vechimea în specialitatea studiilor
după data de 01.01.2011, eliberată de
angajator și extras REVISAL certificate conform cu originalul de către
angajator (după caz eliberat de ITM);
8. Adeverință/ fișă de post/ orice alt
document care să ateste experiența de
lucru ca și manager de caz, minim 6
luni; 9. Adeverință/ fișă de post/ orice
alt document care să ateste experiența
de lucru în servicii de protecția copilului, minim 3 ani; 10. Adeverință/
fișă de post/ orice alt document care
să ateste experiența de lucru în
servicii de protecție a copilului,
minim 5 ani; 11. Cazier judiciar (fără
fapte penale înscrise în cazier), sau o
declarație pe propria răspundere că
nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru
care candidează; Candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului; 12.
Adeverința medicală, care atestă
starea de sănătate corespunzătoare,
(eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul
de familie sau de către unități sanitare abilitate) și trebuie să conțină în
clar numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății; 13. Certificat de integritate
comportamentală, (eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către Poliția Română, conf.

III

Legii nr. 118/2019). NOTĂ: Copiile
după actele menționate la punctele 3,
4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de concurs,
sau se prezintă copii legalizate de
către candidați. Concursul pentru
ocuparea urmatoarelor posturi
vacante de: îngrijitor copii, muncitor
necalificat(aj.bucătar), infirmier și
îngrijitor clădiri va consta în 3 etape
succesive: - selecția dosarelor de
înscriere, - proba practică - proba
interviu. Concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de: educator puericultor, asistent social, inspector de
specialitate - manager de caz, referent, psiholog, asistent medical și
supraveghetor de noapte va consta
în 3 etape succesive: - selecția dosarelor de înscriere, - proba scrisă proba interviu. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidaţii
declaraţi admiși la etapa precedentă.
Proba scrisă/proba practică și interviul se susțin din bibliografia afișată
pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba practică va avea
loc în data de 19.11.2019, ora 10.00.
Proba scrisă a concursului va avea loc
în data de 20.11.2019, ora 10.00.
Proba interviu până în data de
26.11.2019, ora 10.00 (în maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, respectiv probei practice). Rezultatele selecției dosarelor se
afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet în termen de
maximum trei zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele probei
scrise/probei practice și a probei
interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în termen
de maximum o zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe. Informații
suplimentare în ceea ce priveste
locația unde se va desfășura
concursul se pot obține la sediul
Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3,
București sau la numărul de telefon
0730 013 862.

CITAŢII
l Se citează intimata Crusitu (Paraschiv) Vasilica la Tribunalul Iași, în
dosar 14360/245/2018 (apel ieșire din
indiviziune), pentru termenul din 5
decembrie 2019, ora 9.00, complet A4.
l Numitul Vararu Albert, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Huși, str.Sfântu
Gheorghe, nr.6A, jud.Vaslui, este
chemat în instanță, la Judecătoria Huși,
în data de 11 Decembrie 2019, ora
11.00, Complet C3 fond funciar +alte
civile, în calitate de pârât, în dosarul
civil nr.1609/244/2019, având ca obiect
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cerere de valoare redusă, în contradictoriu cu DEBT COLLECTION
AGENCY SRL, în calitate de reclamant.

marea lichidatorului judiciar și
stabilirea remuneraţiei acestuia.
Termenul pentru continuarea procedurii 29.01.2020.

l Numitul Marin Ion, cu domiciliul în
Slatina, Aleea Muncii, nr.5, bloc FB 13,
sc.B, et.3, ap.14, jud.Olt, este chemat la
Judecătoria Slatina în data de
01.11.2019, ora 09.00, ca pârât în
dosarul nr.5174/311/2019, având ca
obiect desfacere căsătorie, în proces cu
reclamanta Marin Ioana.

l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de
Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata foraj,
echipare si conducta de amestec sonda
523 Barbuncesti” propus a fi amplasat
in localitatea Barbuncesti, extravilan,
Judetul Buzau. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conforma
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Subscrisa Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Drag Samex
Constr SRL desemnat prin sentinta
civila nr. 5756/21.10.2019, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 28935/3/2018, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva Drag
Samex Constr SRL, cu sediul social in
București Sectorul 4, Şos. Olteniţei, Nr.
244, Bloc 86, Scara 2, Etaj 1, Ap. 23,
CUI 28782640, nr. de ordine in registrul comertului J40/8210/2011. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Drag Samex Constr SRL, vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 28935/3/2018, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 18.11.2019; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
02.12.2019; 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 17.12.2019.

l MARKA’S IPURL, lichidator judiciar al SC Mcpache SRL, CUI
29381299, J22/2126/2011, cu sediul în
Iași, str. Lacului nr. 22, bl. 661, sc. A, et.
1, ap. 7, cam. 1, jud. Iași, conform
Sentinţei nr. 1186/16.10.2019, pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul nr.
4009/99/2019(138/2019), vă notifică
privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei și intrarea în faliment
a SC Mcpache SRL. Creditorii trebuie
să procedeze la înscrierea la masa
credală ţinând cont de termenele limită:
Termenul pentru depunerea cererilor de
creanţe 29.11.2019. Nedepunerea cererii
de admitere a creanţelor până la
termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţele pe care le
deţin împotriva debitorului. Termen
pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar
09.12.2019. Termenul pentru definitivarea tabelului 03.01.2020. Data primei
adunări a creditorilor 13.12.2019 ora
10.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Iași, cu următoarea ordine de ziPrezentarea stadiului procedurii,
alegerea comitetului creditorilor, desemnarea președintelui acestuia, confir-

l Dispozitiv dosar nr. 20351/ 301/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Sector 3
București. Părți: reclamant- Engie
Romania SA, pârât- Vasilescu Adina
Carmen. Obiect: Cerere valoare redusă.
„Admite cererea privind pe reclamant
Engie Romania SA, CUI: 13093222, cu
sediul ales în București, Calea
Floreasca, nr.246C, Clădirea de birouri
Skytower, et.11. sect.1, și pe pârâta
Vasilescu Adina Carmen, cu ultim
domiciliu cunoscut în București, str.
Cavafii Vechi, nr.17, et.3, ap.10, citată
prin afișare la ușa instanței și, în sarcina
reclamantei, prin mica publicitate,
precum și prin curator Bogdan Iuliana
Mihaela, sector 1, București, str.Vespasian, nr.35. Obligă pârâta la plata către
reclamantă a sumei de 2181,51Lei cu
titlu de contravaloare facturi emise și
49,19Lei penalități de întârziere. Obligă
pârâtul la plata către reclamantă a
sumei de 200Lei cu titlu de cheltuieli de
judecată, reprezentând taxa judiciară
de timbru. Executorie de drept. Cu apel
în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria
Sectorului 3 București. Pronunțată în
ședința publică astăzi, 11.12.2017”.
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l Dispozitiv dosar nr.3655/ 207/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Caracal. Părți:
reclamant- Engie Romania SA (fosta
GDF Suez Energy Romania SA), pârâtEnache Stana. Obiect: Cerere valoare
redusă. „Admite acțiunea reclamantei
Engie Romania SA (fosta GDF Suez
Energy Romania SA), cu sediul ales în
B-dul Mărășești, nr.4-6, Sector 6, Corp
A, București, cu sediul procesual ales în
Municipiul București, Clădirea de
birouri Skytower, et.11, sect.1,
J40/5447/2000, CUI: 13093222, împotriva pârâtei Enache Stana, din Drăgănești Olt, str.Colonel Năstase Ion, bloc
G4, ap.35, jud.Olt. Obligă pârâta la plata
sumei de 953,93Lei reprezentând c/v
furnizare faze naturale, precum și la
plata sumei de 43,21Lei reprezentând
penalități de întârziere. Obligă pârâta la
plata sumei de 50 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. Executorie.
Cu apel în termen de 30 de zile de la
comunicare. Dată în camera de consiliu
și pronunțată azi, în 4 decembrie 2017, în
ședința publică la sediul Judecătoriei
Caracal, jud.Olt”.

l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Prahova.
Denumire: UAT Salciile. Sectoarele
cadastrale: 34 și 36. OCPI Prahova
anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.34 și 36, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 4.11.2019.
Data de sfârșit a afișării: 2.01.2020.
Adresa locului afișării publice: Primăria
Com.Salciile, sat Salciile, nr.297. Repere
pentru identificarea locației: Sediul
primăriei se află în centrul satului la
intersecția dintre DJ100C și DJ102D.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Salciile și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Comuna Mischii, titular al proiectului
„Modernizare drum de interes local
DC165 și străzi în Comuna Mischii,
judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Modernizare drum de
interes local DC165 și străzi în Comuna
Mischii, judeţul Dolj”, propus a fi
amplasat în Comuna Mischii-DC165.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru

Rareș, nr.1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.00, și vineri, între
orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Dolj.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1650/246/2019, petenta Patkany Mihaela
cu domiciliul in Pincota, str. Nicolae
Balcescu, nr. 3, jud. Arad a solicitat
inscrierea dreptului de proprietate al
petentului pe titlu de uzucapiune prin
jonctiunea posesiilor, asupra imobilului
identificat in CF 301532 Pancota
(provenit din CF 3088) nr. top. 659/b.1 in
suprafata de 525 mp. asupra caruia
figureaza ca proprietara intabulata
Cirpaciu Ana, care a decedat in data de
31 mai 1978 urmand a se proceda la
intabularea reclamantei asupra acestui
imobil. Petenta sustine ca, a dobandit
imobilul prin uzucapiune și jonctiunea
posesiilor, asupra caruia au exercitat 0
posesie pasnica, publica, continua si
nume de proprietar. In urma acesteia
sunt somati, in baza art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 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 Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu și la Primaria Pincota.
l Către Herrera Jean, cu domiciliile/
reședințele cunoscute în: Municipiul
Constanța, județ Constanța, str.Dragoslavele, nr.2A, bl.F, ap.41, și Județ
Constanța, loc.Eforie Sud (oraș Eforie),
str.Dezrobirii, nr.22. Credit Europe
Ipotecar IFN SA, în calitate de creditor,
vă notifică că la data de 22.10.2019
creditul a fost declarat scadent anticipat
și plătibil integral imediat și va iniția
procedura de executare silită, conform
prevederilor legale, pentru recuperarea
creditului acordat în baza contractului
de credit nr.106317 din data de
21.07.2008, în care dvs.aveți calitatea de
Codebitor, în conformitate cu art.622 și
următoarele din Codul de Procedură
Civilă, deoarece nu au fost achitate
ratele de credit și dobânzile aferente
conform contractului de credit
nr.106317/21.07.2008, la data prezentei
notificări înregistrându-se peste 90 de
zile consecutive de restanță.
l Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul nr.2189/295/2019,
prin care se aduce la cunoștința tuturor
celor interesați că petenta Iablonciuc
Vasilena, cu domiciliul procesual ales la
Cabinet de avocat Truț Darius, cu sediul
în Sânnicolau Mare, Piața 30 Decembrie,

nr.7, a formulat acțiune civilă necontencioasă- uzucapiune, prin care a solicitat
instanței: să constate că a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate
asupra imobilului înscris în cf. nf.
400768 Gottlob, nr. top 775-777/a/2,
reprezentând casa cu nr. 303 și teren
intravilan în suprafață de 460mp,
evidențiat în cf pe numele defunctei
Wirsz Ecaterina. Să se dispună
înscrierea dreptului de proprietate al
petentei în cartea funciară a imobilului.
În baza art.1051 NCpc, toți cei interesați
sunt invitați să facă opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 30
de zile de la emiterea celei din urmă
publicații se va trece la judecarea cererii.

LICITAŢII
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Municipiul
Bârlad, cu sediul în Municipiul Bârlad,
str.1 Decembrie, nr.21, jud.Vaslui,
telefon: 0235.411.760, fax: 0235.416.867,
e-mail persoană de contact: corespondenta@primariabarlad.ro, cod fiscal:
4539912. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: 26 de terenuri în suprafață totală de 2.290,20mp,
conform caietelor de sarcini, terenuri
aparţinând domeniului privat al UAT
Bârlad, conform HCLM Bârlad nr.
286/30.09.2019, HCLM Bârlad
nr.287/30.09.2019 și temeiului legal OUG
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Serviciul
Contracte de Concesionare, Închiriere și
Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și
Informatică, et.II, camera 32. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului
/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: la
Primăria Municipiului Bârlad, str.1
Decembrie, nr.21, Bârlad, județul Vaslui
-Serviciul Contracte de Concesionare,
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă
Iniţiativă și Informatică, et.II, camera
32. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ:
20Lei/exemplar, se achită cash, sau cu
OP în contul: RO94TREZ
65721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Bârlad. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 13.11.2019, ora
15.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
18.11.2019, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bârlad, str. 1 Decembrie, nr.21,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

camera 1, Registratură, Bârlad, județul
Vaslui. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 19.11.2019, ora 11.00,
Primăria Municipiului Bârlad, str.1
Decembrie, nr.21, Bârlad, județul Vaslui.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Vaslui,
Vaslui, str.Ștefan cel Mare, județul
Vaslui, nr.53, telefon/fax: 0235.311.582,
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
25.10.2019.

din cadrul Primăriei Orașului Nehoiu,
str. Calea Mihai Viteazu, nr.43, judeţul
Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.11.2019, ora 10.00, Primăria
Orașului Nehoiu, str.Calea Mihai
Viteazu, nr.43, judeţul Buzău. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Buzău, str.Arhitect Petre
Antonescu, nr.4, Buzău, județul Buzău,
telefon: 0238.717.960, fax: 0238.717.959,
e-mail: tr.buzau@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
25.10.2019.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local al Orașului Nehoiu, cu
sediul în Orașul Nehoiu, str.Calea Mihai
Viteazu, nr.43, judeţul Buzău, telefon:
0238.504.548, fax: 0238.504.541, e-mail:
primarianehoiu@yahoo.com, cod fiscal:
4055807. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
teren în suprafaţă utilă de 1.010mp din
domeniul public, situat în Orașul
Nehoiu, intravilan Lunca Pripor, Tarla
112, Cvartal 12/1, Parcela 793, Punct
Gara Nehoiașu, conform HCL nr.
82/23.10.2019 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartiment
Registratură, Arhivă, Secretariat și
Relații cu publicul. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: de la
Compartimentul Registratură, Arhivă,
Secretariat și Relații cu Publicul din
cadrul Primăriei Orașului Nehoiu, str.
Calea Mihai Viteazu, nr.43, judeţul
Buzău. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.
57/2019, privind Codul administrativ:
100Lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Orașului Nehoiu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.11.2019, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 19.11.2019, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Registratură,
Arhivă, Secretariat și Relații cu Publicul

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport
persoane TAXI, emis pe numele Serbu
Iulian. Il declar nul.
l Pierdut Certificat constatator de autorizare pe firma Agnana Optim Com
SRL, RO10157887. Le declar nule.
l Pierdut legitimație de student eliberată de Facultatea de Automatică,
Calculatoare și Electronică Craiova pe
numele Lupu Radu Ioan. Se declară
nulă.
l Pierdut certificat de atestare profesională continuă marfă emis de ARR Dolj
pe numele Ciocan Bănică Benoni. Se
declară nul.
l Pierdut autorizație de funcționare
nr.4156/EN7170 din 04.07.2008, aparținând Spitalului Municipal Sighișoara,
emisă de Ministerul Sănătății Publice
pentru Farmacia de circuit închis în
Structura Spitalului Municipal Sighișoara. O declarăm nulă.
l Declar pierdute și nule următoarele
documente: contracte de asistență juridică de la 231551 până la 231600 și de la
011851 până la 011900 și împuterniciri
avocațiale seria DJO nr. de la 483401
până la 483450, ce aparțin Cabinet
Avocat Nițulescu Marllena, cu sediul în
Craiova, Dolj.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Enache Marius-Nicolae, din
comuna Păușești, județul Vâlcea. Se
decalară nul.
l SC IT Development Externalizare
SRL declar că s-a pierdut CUI și certificat constatator sediu social, ambele
originale, în data de 23.10.2019. Le
declarăm nule.

