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OFERTE SERVICIU
l Muncitori construcții pentru Oslo,
Norvegia. Salariu 1.500Euro, cazare.
0784.889.939.
l Club sportiv angajează cu contract de
muncă personal curățenie, sector 3,
Titan. 0770.574.744.
l Primăria comunei Poroschia, judeţul
Teleorman, în conformitate cu prevederile
art.7 din HGR nr. 286/2011, organizează în
data de 23.10.2019, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacante de muncitor calificat I,
din structura aparatului de specialitate al
primarului comunei Poroschia. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt: studii medii/şcoală profesională;
vechime în muncă, minimum 10 ani; apt
din punct de vedere fizic şi medical pentru
activități de întreținere şi reparații.
Termenul limită de depunere a dosarelor:
14.10.2019, ora 16.00. Relații suplimentare
se pot obține la sediul Primăriei Comunei
Poroschia, comuna Poroschia, strada
Dunării, nr.209, judeţul Teleorman,
telefon: 0247.318.787.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”,
organizeaza, in ziua de 01.11.2019, ora
10.00, concurs pentru ocuparea postului de
cercetator stiintific gradul I, norma
intreaga, perioada nedeterminata, in
domeniul Filologie romana, specializarea
Toponimie. Concursul se va desfasura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune in termen de
30 de zile de la data publicarii anuntului.
Informatii suplimentare se pot obtine de la
secretariatul institutului, tel. 0332106508,
si/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332101115.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”,
organizeaza, incepand cu data de
04.11.2019, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de cercetator stiintific
gradul III, norma intreaga, perioada nedeterminata, in domeniul Filologie romana,
specializarea dialectologie si sociolingvistica. Concursul se va desfasura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune in termen de 30 de zile
de la data publicarii anuntului. Informatii
suplimentare se pot obtine de la secretariatul institutului, tel. 0332106508, si/sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel.
0332101115.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”,
organizeaza, incepand cu data de
08.11.2019, ora 09.00,concurs pentru
ocuparea postului de asistent de cercetare
stiintifica in domeniul Filologie romana,
specializarea Istoria literaturii romane,
vacant, norma intreaga, pe perioada nedeterminata,cu o perioada de proba de 90 de
zile. Concursul se va desfasura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune in termen de 30 de zile
de la data publicarii anuntului. Informatii
suplimentare se pot obtine de la secretariatul institutului, tel. 0332106508, si/sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel.
0332101115.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”,
organizeaza, incepand cu data de
04.11.2019, ora 14.00, concurs pentru
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ocuparea postului temporar vacant de
cercetator stiintific, cu norma intreaga, in
domeniul Filologie romana, specializarea
lexicografie informatizata. Concursul se va
desfasura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune in
termen de 30 de zile de la data publicarii
anuntului. Informatii suplimentare se pot
obtine de la secretariatul institutului, tel.
0332106508, si/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, tel. 0332101115.
l Şcoala Profesională Specială Ion Teodorescu, cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Viilor, nr.61, judeţul Ialomiţa, anunţă
amânarea concursului conform HG
nr.286/2011 pentru ocuparea postului
contractual vacant de secretar I A organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
02.10.2019, ora 9.00, -Proba interviu în
data de 04.10.2019, ora 9.00, astfel: la o
dată care se va comunica ulterior. Prin
acest anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, număr 1055/10.09.2019, pagina 4,
cod 223.405.
l Şcoala Profesională Specială Ion Teodorescu, cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Viilor, nr.61, judeţul Ialomiţa, anunţă
amânarea concursului conform HG
nr.286/2011 pentru ocuparea postului
contractual temporar vacant de administrator financiar II S organizat iniţial:
-Proba scrisă în data de 02.10.2019, ora
9.00, -Proba interviu în data de 04.10.2019,
ora 09.00, astfel: la o dată care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, număr
1055/10.09.2019, pagina 4-5, cod 223.412.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici,
nr.1, în conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată: -1
(un) post şef birou (S) -Birou Evaluare şi
Statistică Medicală; -1 (un) post şef birou
(S) -Birou Informatică şi Arhivă Medicală.
Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul
de depunere a dosarelor: 14.10.2019, ora
13.00; -Proba psihologică: în data de
22.10.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în data
de 24.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu:
în data de 30.10.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-diplomă de licență în specialitatea biroului; -2 ani vechime în specialitate;
-concurs pentru ocuparea postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Institutului
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balş”. Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de contact:
teh. ec. Stefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresă
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro
l Primăria Comunei Bălteni, cu sediul în
localitatea Bălteni, str.Principală, nr.150,
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de asistent medical comunitar, 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 15 octombrie 2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 21 octombrie 2019, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii postli-

ceale sanitare absolvite cu diplomă;
-certificat de membru emis de Ordinul
asistenților medicali generalişti, a moaşelor
şi asistenților medicali din România;
-operare PC -nivel mediu. Nu se solicită
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Bălteni.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Bălteni, persoană de contact:
Gheorghita Aurelia, telefon: 0235.342.754,
fax: 0235.342.754, e-mail: primariabaltenivs@yahoo.com
l Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea, cu sediul în localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de inspector
specialitate, studii superioare, grad profesional II, 1 post, perioadă nedeterminată
(conform HG nr.286/23.03.2011, actualizată). Concursul se va desfăşura la sediul
instituției din str.Carol I, nr.26, Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel: -Proba
scrisă în data de 22 octombrie 2019, ora
10.00; -Proba interviu: în data de 28 octombrie 2019, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Condiţii de
studii şi competențe: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă în domeniul
ştiințelor inginereşti, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul ştiințelor inginereşti. 2.Condiţii
de vechime: minim 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea.
Relaţii suplimentare se pot obține la secretariatul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, persoană de
contact: Dragomir Iuliana, telefon:
0250.739.221, fax: 0250.739.221. Condițiile
de participare şi de desfăşurare a concursului, precum şi bibliografia vor fi afişate la
sediul Bibliotecii Județene Vâlcea şi pe
site-ul instituției: www.bjai.ro
l Grădinița cu Program Prelungit Nr.8
Bârlad, cu sediul în localitatea Bârlad, str.
Dragoş-Vodă, nr.26, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: numele funcţiei:
îngrijitor, număr posturi: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de
22.10.2019, ora 9.30; -Proba interviu în
data de 22.10.2019, ora 11.30. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim 10 clase; -experiența în domeniu
constituie un avantaj (minim 6 luni); -abilități de lucru în echipă; -abilități de comunicare şi relaționare; -spirit organizatoric.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Grădiniței cu PP Nr.8
Bârlad. Relaţii suplimentare la sediul
Grădiniței cu PP Nr.8 Bârlad, persoană de
contact: Buzamat Daniel, telefon:
0766.717.948, fax: 0235.417.833, e-mail:
radugeanina.barlad@gmail.com
l În conformitate cu prevederile Legiicadru nr.153 din 28 iunie 2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, şi a HG nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu, organizează concurs/examen pentru ocuparea
funcţiilor contractuale temporar vacante
de asistent medical generalist -6 posturi.
Condiţiile specifice de participare:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG
nr.797/1997; -certificat de membru eliberat
de OAMMGMR, valabil; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului -nu este cazul. Concursul/
examenul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 15.10.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 18.10.2019, ora
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, situat în Sibiu, str.
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu.
Anunţul, bibliografia şi calendarul de
concurs/examen se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu şi se publică pe site-ul spitalului:
www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon: 0269.214.335, interior: 164, Biroul
Resurse Umane, persoană de contact:
ec.Maria Oancea.
l Primăria Comunei Muşăteşti, județul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
de şofer microbuz şcolar, Compartiment
Gospodărire Comunală. Concursul se
organizează la sediul Primăriei Comunei
Muşăteşti, județul Argeş, după cum
urmează: -22.10.2019, ora 10.00 -proba
scrisă; -25.10.2019, ora 09.00 -proba
interviu. Condiții de participare: -studii
minime: FNS; -vechime: minim 18 luni în
domeniu (conducere efectivă autovehicule
categoria D1/ D). Dosarele de înscriere la
concurs se depun până la data de

14.10.2019, ora 16.00, în termen de 10 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Muşăteşti, județul Argeş, sat
Vâlsăneşti, nr.110B, birou Registratură.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condițiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Primăriei Comunei Muşăteşti, județul
Argeş: www.primariamusatesti.ro. Informații suplimentare se pot obține de la
sediul Primăriei Comunei Muşăteşti şi la
telefon: 0248.268.622.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Săcălaz, judeţul Timiş, cu sediul în
comuna Săcălaz, stada a IV-a, nr. 368,
județul Timiş, organizează concurs,
conform HG nr.286/2011, modificată şi
completată de HG nr. 1027/2014, pentru
ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante de:
-Inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Centrul de Incubare a Afacerilor; -Inspector de specialitate, gradul
profesional II, la Centrul de Incubare a
Afacerilor; -Referent, treaptă profesională
II, la Centrul de Incubare a Afacerilor.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 16.10.2019, ora 10.00;
-interviul în data de 16.10.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: Pentru funcția de inspector de
specialitate, gradul profesional IA, la
Centrul de Incubare a Afacerilor: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență în domeniul ştiințe juridice; -cunoştințe operare calculator -nivel mediu;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului contractual: minimum 16
ani. Pentru funcția de inspector de specialitate, gradul profesional II, la Centrul de
Incubare a Afacerilor: -studii universitare
de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență în domeniul ştiințe
economice; -cunoştințe operare calculator
-nivel mediu; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului
contractual: minimum 3 ani. Pentru
funcția de referent, treaptă profesională II,
la Centrul de Incubare a Afacerilor: -studii
medii; -cunoştințe operare calculator -nivel
mediu; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului contractual:
minimum 3 ani. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Unității
Administrativ-Teritoriale Comuna
Săcălaz, ultima zi de înscriere: 07.10.2019.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul:
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Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Săcălaz, judeţul Timiş, Compartimentul Resurse Umane, telefon:
0256.367.101.
l Şcoala Gimnazială „Pelaghia Roşu”, cu
sediul în localitatea Mărişel, str.Stăneşti,
nr.433, judeţul Cluj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: 1 post muncitor (şofer),
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 22.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 22.10.2019, ora 11.30; -Proba
interviu în data de 22.10.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii/bacalaureat;
-vechime: minim 2 ani; -atestat profesional
pentru conducătorii auto care efectuează
transport public de persoane; -posesor
permis de conducere categoria B, C, D.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul instituției. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala „Pelaghia Roşu”
Mărişel, persoană de contact: Feneşan
Mirela Dana, telefon: 0743.024.476, e-mail:
scoala_prosu_marisel@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Agrişu Mare, cu
sediul în localitatea Agrişu Mare, nr.12,
judeţul Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
contabil şcoală -0.25 normă, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
22.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 22.10.2019, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii
superioare în domeniul economic; -nu se
solicită vechime; -domiciliul în apropierea
locului de muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul: Şcoala
Gimnazială Agrişu Mare. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială Agrişu
Mare, persoană de contact: Bisorca Elena,
telefon: 0744.956.872, fax: 0257.371.406,
e-mail: elena.bisorca@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială „Constantin Popovici”, localitatea Buhoci, județul Bacău, cu
sediul în localitatea Buhoci, str.Principală,
judeţul Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
secretar şcoală, 1 post, normă întreagă,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 22.10.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 23.10.2019, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 23.10.2019, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare; -vechimea nu
este cazul; -cunoaşterea modului de lucru
cu programele informatice REVISAL,
EDUSAL, INSPECT, SIIIR. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Şcolii Gimnaziale „Constantin
Popovici”, loc.Buhoci, județul Bacău.
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii
Gimnaziale „Constantin Popovici”, loc.
Buhoci, județul Bacău, persoană de
contact: Popescu Paulina, telefon:
0786.363.118, e-mail: sambuhoci@yahoo.
com
l Direcția de Impozite şi Taxe Locale a
Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,
organizează concurs pentru ocuparea

funcțiilor contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor– Direcţia de
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5: -1
post- inspector de specialitate GR.IIIstudii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă- vechime în specialitatea studiilor1 an. Condiţiile de participare, conţinutul
dosarului de înscriere şi condițiile de
desfăşurare a concursului, bibliografia de
concurs, sunt afişate pe site-ul şi la sediul
instituției. Biroul Încasări– Direcţia de
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5: -1
post- casier- studii medii liceale, absolvite
cu diplomă de bacalaureat, vechime în
specialitatea de casier– nu este cazul;
cerinţe minime de operare calculator- nivel
mediu. Condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere şi condițiile de
desfăşurare a concursului, bibliografia de
concurs, sunt afişate pe site-ul şi la sediul
instituției. Concursul se va desfăşura la
sediul Direcției de Impozite şi Taxe Locale
a Sectorului 5, str. Mihail Sebastian nr.23,
bl S13, Sector 5. -depunerea dosarelor se
face în perioada 30.09.2019– 11.10.2019
ora 15 la sediul Direcției de Impozite şi
Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, Compartimentul Resurse Umane şi SSM; -proba
scrisă se va desfăşura în data de
22.10.2019 ora 10.00 la sediul Direcției de
Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, iar
data interviului va fi comunicată ulterior.
Informaţii suplimentare la tel.
0724500063- Compartimentul Resurse
Umane şi SSM- inspector principal
Samoila Cristina.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr.
Alexandru Obregia” organizează, în
conformitate cu prevederile Hotărârii nr.
286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante:-1 post Referent de specialitate I (
medic)- Serviciul Managementul Calitatii
Serviciilor Medicale; -1 post Economist
IA- Serviciul Managementul Calităţii
Serviciilor Medicale; -1 post Referent de
specialitate I- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Medicale; -1 post Referent de specialitate II (asistent medical)Serviciul Managementul Calităţii
Serviciilor Medicale; -1 post Referent de
specialitate III- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Medicale; -1 post Referent gr.IA- Serviciul RUNOS; -1 post
Referent de specialitate I- Serviciul
RUNOS- Birou salarii; -2 posturi Economist IA- Serviciul Achiziţii Publice; -1 post
Referent de specialitate I- Serviciul Achiziţii Publice; -1 post Referent de specialitate III- Serviciul Achiziţii Publice; -1 post
Economist IA- Serviciul Achiziţii PubliceBirou Urmărire contracte; -1 post Economist I- Serviciul Financiar Contabilitate;-1
post Economist IA- Serviciul Financiar
Contabilitate; -1 post Auditor I- Compartiment audit intern. Condiţii generale de
înscriere la concurs: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b) cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii
şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra auto-

rităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice de
înscriere la concurs: 1. Pentru postul de
referent de specialitate I (medic)- Serviciul
Managementul Calităţii Serviciilor Medicale: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul medicină (de preferat
cu specializare în managementul serviciilor
de sănătate, psihiatrie, neurologie, epidemiologie); b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe operare pe calculator. 2. Pentru postul
de Economist IA- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Medicale. a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă în domeniul
economic; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) au
minimum 2 ani de experiență în sistemul
sanitar; d) cunoştințe avansate de operare
pe calculator. 3. Pentru postul de referent
de specialitate I- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Medicale: a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă în domeniul
juridic, administrație publică, psihologie,
tehnologia informației, farmacie, asistență
medicală; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) au
minimum 2 ani de experiență în sistemul
sanitar; d) cunoştințe avansate de operare
pe calculator. 4. Pentru postul de referent
de specialitate II (asistent medical) Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor
Medicale: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar, cu diplomă de licenţă în domeniul asistență medicală; b) au minimum 3
ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe
calculator. 5. Pentru postul de referent de
specialitate III- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Medicale: a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă în domeniul
juridic, administrație publică, psihologie,
tehnologia informației, farmacie, asistență
medicală; b) au minimum 6 luni vechime
în specialitatea studiilor; c) au minimum 6
luni de experiență în sistemul sanitar; d)
cunoştințe avansate de operare pe calculator. 6. Pentru postul de Referent gr.IA
-Serviciul RUNOS: a) sunt absolvenţi de
liceu cu diplomă de bacalaureat; b) au
minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştinţe avansate de
operare pe calculator; d) curs de inspector
resurse umane absolvit cu certificat de
competenţă. 7. Pentru postul de Referent
de specialitate I- Serviciul RUNOS: a) sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă în
domeniul economic; b) au minimum 6 ani
şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
c) cunoştințe avansate de operare pe calculator; d) sunt absolvenți ai unui curs de
perfecţionare inspector resurse umane. 8.
Pentru posturile de Economist IA Serviciul
Achiziţii Publice şi Birou Urmărire
contracte: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic; b) au
minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;c) cunoştințe avansate de
operare pe calculator; d) sunt absolvenți ai
unui curs de perfecţionare expert în achiziţii publice. 9. Pentru postul de Referent
de specialitate I- Serviciul Achiziţii
Publice: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic, juridic sau
tehnic; b) au minimum 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de operare pe calculator; d)
sunt absolvenți ai unui curs de perfecţio-
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nare expert în achiziţii publice. 10. Pentru
postul de Referent de specialitate IIIServiciul Achiziţii Publice: a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă în domeniul
economic, juridic sau tehnic; b) au
minimum 6 luni vechime în specialitatea
studiilor; c) cunoştințe avansate de operare
pe calculator; d) sunt absolvenți ai unui
curs de perfecţionare expert în achiziţii
publice. 11. Pentru postul de Economist IA
Serviciul Financiar Contabilitate (atribuţii
CFP): a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic; b) au
minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de
operare pe calculator. 12. Pentru postul de
Economist I Serviciul Financiar Contabilitate: a) sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul economic; b) au
minimum 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c) cunoştințe avansate de
operare pe calculator. 13. Pentru postul de
Auditor I- Compartiment audit intern: a)
sunt absolvenţi de învăţământ universitar
de lungă durată, cu diplomă de licenţă în
domeniul economic sau juridic; b) au
minimum 4 ani vechime în specialitatea
studiilor; c) cunoştințe avansate de operare
pe calculator. Concursul se va desfăşura la
sediul spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof.
Dr. Alexandru Obregia” astfel: proba scrisă
în data de 21.10.2019, începând cu ora
08.30 iar proba interviu în data de
25.10.2019 începând cu ora 08.30; ora şi
sala de desfăşurare a concursurilor (proba
scrisă şi proba de interviu) vor fi anunţate
pe site-ul www.spital-obregia.ro în data de
16.10.2019, respectiv 22.10.2019. Termenul
limită de înscriere va fi data de 14.10.2019
ora 15:00, dosarul de concurs urmând să
fie depus la sediul Spitalului Clinic de
Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”,
Serviciul Resurse Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe post, cu respectarea
condiţiilor generale şi specifice de înscriere
la concurs publicate pe site-ul spitalului
www.spital-obregia.ro şi pe posturi.gov.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 0770433540 sau 021.334.42.66
interior 319.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Olt organizează în data
de 22.10.2019 (proba scrisă) şi în data de
25.10.2019 (interviul) concurs pentru
ocuparea posturilor vacante aferente categoriei personalului contractual, după cum
urmează: Complex Servicii Persoane
Adulte Slatina: A. Centrul de îngrijire şi
asistenţă: Infirmieră, nivel studii G, 5
posturi. Condiții generale: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de infirmieră
sau declaraţie pe propria răspundere că va
urma un curs de calificare în meseria de
infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime minim 6 luni în muncă.
Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, 2 posturi. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de
infirmieră sau declaraţie pe propria
răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia
promovării concursului. Îngrijitor, nivel
studii G, 2 posturi. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
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nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale; -vechime minim 6 luni în muncă.
Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă
profesională III, 2 posturi. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale/medii cu calificare în oricare din
domeniile: tâmplar, instalator, electrician,
zugrav, fochist, dovedită cu acte; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau de un
agent economic autorizat ISCIR -numai
pentru muncitor calificat fochist; -vechime
minim 6 luni într-o funcţie calificată.
Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă
profesională IV, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -certificat de
calificare în meseria de „Agent dezinfecție,
deratizare, dezinsecție” sau dovada
înscrierii la cursuri de calificare pentru
obținerea unui astfel de certificat.
Muncitor necalificat, nivel studii G, treaptă
profesională I, 2 posturi. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale; -vechime minim 6 luni în muncă.
B.Cămin pentru persoane vârstnice: Infirmieră, nivel studii G, 1 post. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale; -certificat de calificare în
meseria de infirmieră sau declaraţie pe
propria răspundere că va urma un curs de
calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime
minim 6 luni în muncă. Infirmieră, nivel
studii G, treaptă profesională debutant, 2
posturi. Condiții generale: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de infirmieră
sau declaraţie pe propria răspundere că va
urma un curs de calificare în meseria de
infirmieră în situaţia promovării concursului. Muncitor calificat, nivel studii G,
treaptă profesională I, 1 post. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale/medii cu calificare în
oricare din domeniile: tâmplar, instalator,
electrician, zugrav, fochist, dovedită cu
acte; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR
sau de un agent economic autorizat ISCIR
-numai pentru muncitor calificat fochist;
-vechime minim 6 ani şi 6 luni într-o
funcţie calificată. C.Centrul de servicii de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu: Medic, nivel studii S, grad profesional Specialist, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
„Sănătate” specializarea „Balneofiziokinetoterapie (balneofizioterapie) şi recuperare”; -certificat de membru eliberat de
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Colegiul medicilor din România, grad
profesional specialist. Infirmieră, nivel
studii G, 1 post. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de infirmieră
sau declaraţie pe propria răspundere că va
urma un curs de calificare în meseria de
infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime minim 6 luni în muncă.
Complex Servicii Persoane Adulte
Corabia: A.Centrul de îngrijire și asistenţă:
Medic, nivel studii S, 1 post. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
„Sănătate”, specializarea „Medicină”;
-certificat de membru eliberat de Colegiul
Medicilor din România. Infirmieră, nivel
studii G, 2 posturi. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de
infirmieră sau declaraţie pe propria
răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia
promovării concursului; -vechime minim 6
luni în muncă. Muncitor calificat, nivel
studii G, treaptă profesională IV, 1 post.
Condiții generale: -candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-certificat de calificare în meseria de
„Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție” sau dovada înscrierii la cursuri de
calificare pentru obținerea unui astfel de
certificat. B.Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu:
Asistent medical, nivel studii PL, grad
profesional principal, 1 post. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii postliceale, absolvite cu certificat, în
profesia de „Asistent medical generalist”,
cu specializarea de fizioterapeut/fiziokinetoterapeut; -certificat de membru OAMGMAMR, grad profesional principal.
Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de
infirmieră sau declaraţie pe propria
răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia
promovării concursului. Centrul de Îngrijire și Asistenţă Spineni: Medic, nivel
studii S, 1 post. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul „Sănătate”, specializarea
„Medicină”; -certificat de membru eliberat
de Colegiul Medicilor din România.
Inspector de specialitate, nivel studii S,
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grad profesional I, 1 post. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime minim 3
ani și 6 luni în specialitatea studiilor. Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de
„Asistent medical generalist”; -certificat de
membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist. Infirmieră, nivel studii G, 1 post.
Condiții generale: -candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale; -certificat de calificare în
meseria de infirmieră sau declaraţie pe
propria răspundere că va urma un curs de
calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime
minim 6 luni în muncă. Infirmieră, nivel
studii G, treaptă profesională debutant, 2
posturi. Condiții generale: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de infirmieră
sau declaraţie pe propria răspundere că va
urma un curs de calificare în meseria de
infirmieră în situaţia promovării concursului. Îngrijitor, nivel studii G, 1 post.
Condiții generale: -candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale; -vechime minim 6 luni în
muncă. Centrul de Îngrijire și Asistenţă
Şopârliţa: Infirmieră, nivel studii G, 2
posturi. Condiții generale: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii generale; -certificat de calificare în meseria de infirmieră
sau declaraţie pe propria răspundere că va
urma un curs de calificare în meseria de
infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime minim 6 luni în muncă.
Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, 2 posturi. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii
generale; -certificat de calificare în meseria
de infirmieră sau declaraţie pe propria
răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră în situaţia
promovării concursului. Spălătoreasă,
nivel studii G, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale. Muncitor calificat, nivel studii G,
treaptă profesională IV, 2 posturi. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:

-studii generale /medii cu calificare în
oricare din domeniile: tâmplar, instalator,
electrician, zugrav, fochist, dovedită cu
acte sau dovada înscrierii la cursuri de
calificare în unul din domeniilor menționate; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR
sau de un agent economic autorizat ISCIR
-numai pentru muncitor calificat fochist.
Îngrijitor, nivel studii G, 4 posturi. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale; -vechime minim 6 luni în
muncă. Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Drăgănești-Olt: Asistent
medical, nivel studii PL, grad profesional
debutant, 1 post. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent
medical generalist”; -certificat de membru
OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist.
Muncitor calificat, treaptă profesională IV,
nivel studii G, 1 post. Condiții generale:
-candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice: -studii generale/medii cu calificare în oricare din
domeniile: tâmplar, instalator, electrician,
zugrav, fochist, dovedită cu acte sau
dovada înscrierii la cursuri de calificare în
unul din domeniilor menționate; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau de un
agent economic autorizat ISCIR -numai
pentru muncitor calificat fochist. Cămin
pentru Persoane Vârstnice Fălcoiu: Infirmieră, nivel studii G, 1 post. Condiții
generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii generale; -certificat de calificare în
meseria de infirmieră sau declaraţie pe
propria răspundere că va urma un curs de
calificare în meseria de infirmieră în situaţia promovării concursului; -vechime
minim 6 luni în muncă. II.Calendarul de
desfășurare a concursului: -Locul desfășurării concursului: Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Olt, municipiul Slatina, strada Drăgănești,
nr.7, judeţul Olt. -Perioada și locul depunerii dosarelor: 01.10.2019-14.10.2019,
zilnic, între orele 08.00-16.30, iar în zilele
de 04.10.2019 și 11.10.2019, între orele
08.00-14.00, la secretariatul DGASPC Olt.
-Perioadă selecție dosare: 15.10.201916.10.2019. Rezultatele selectării dosarelor
de înscriere se afișează, la sediul și pe
pagina de internet a instituției, în termen
de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. II, lit.„c”. -Data și
ora desfășurării probei scrise: 22.10.2019,
ora 10.00. -Data și ora desfășurării interviului: 25.10.2019, ora 10.00. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia și actele
necesare înscrierii vor fi afișate la sediul
DGASPC Olt și pe site-ul: www.dgaspc-olt.ro. Secretariatul comisiei de concurs
este asigurat de doamna Mitrică Elena-Liliana din cadrul Biroului Management
Resurse Umane, tel. 0372.713.562, int.35.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip
Lindab plus placări polistiren. Tel.
0755.849.716.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

CITAŢII

DIVERSE

l Se citeaza paratul Cirpaci Ion, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Germania , la Judecatoria Arad, dosar 7893/55/2019, pentru data de
23.10.2019, sala 215, ora 8.30, in proces cu
Szikora Alexandra-Timea, avand ca obiect
stabilire domiciliu minori.

l ASCIOR Oltenia (Asociația
pentru Civilizația Ortodoxă) invită
oamenii de cultură să adere și să se
implice în promovarea principiilor
creștin-ortodoxe la nivelul societății
românești. Tel.0729.881.161, e-mail:
meduza100@yahoo.com

l Jantea Valentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Botoșani, str. Ion Pillat, nr.4, sc. B,
et.4, ap. 17, jud. Botoșani, CNP:
1690101434542, este citat în calitate de
parat-intimat pentru termenul de judecată din
data de 09.10.2019, la Curtea de Apel
Suceava, sala 207, complet C21R CIV, ora
8,30, în dosar nr. 573/39/2019, având ca și
obiect ”hotarare care sa tina loc de act
autentic de vanzare-cumparare” contestatie in
anulare, in contradictoriu cu recurenta Asimionesei Violeta.
l Se citează pârâtul Budică Daniel, la Judecătoria Făgăraș, Sala Civil, pentru data de 13
noiembrie 2019, ora 8.30, în proces cu com.
Şercaia pentru fond funciar.
l Citație către domnul Draghici Alexandru,
cu domiciliul cunoscut în municipiul Caransebeș, strada G-ral Mihail Trapsa, număr 9,
judeţ Caraș-Severin. Prin prezenta vă rugăm
să vă prezentaţi la biroul nostru în data de 01
octombrie 2019, ora 10.00, în vederea dezbaterii succesiunii privind pe defuncta Draghici
Dana, născută Nan-Cojocaru, la data de
11.12.1967, în localitatea Roman, judeţul
Neamţ, decedată la data de 18.08.2018, cu
ultimul domiciliu în localitatea Freiburg im
Breisgau, Republica Federală Germania. Veţi
aduce toate actele ce le deţineţi în legătură cu
această succesiune (testamente, extrase de
carte funciară), certificate de stare civilă
(naștere, căsătorie, adopţiune, deces) și actul
de identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă și se
va proceda conform legii.
l Citație către domnul Chiriac Dan Andrei,
cu domiciliul cunoscut în municipiul Timișoara, Cal.Aradului, bloc 9, etaj 1, apartament
8, judeţ Timiș. Prin prezenta vă rugăm să vă
prezentaţi la biroul nostru în data de 01
octombrie 2019, ora 10.00, în vederea dezbaterii succesiunii privind pe defuncta Draghici
Dana, născută Nan-Cojocaru, la data de
11.12.1967, în localitatea Roman, judeţul
Neamţ, decedată la data de 18.08.2018, cu
ultimul domiciliu în localitatea Freiburg im
Breisgau, Republica Federală Germania. Veţi
aduce toate actele ce le deţineţi în legătură cu
această succesiune (testamente, extrase de
carte funciară), certificate de stare civilă
(naștere, căsătorie, adopţiune, deces) și actul
de identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă și se
va proceda conform legii.
l În legătură cu rectificarea Contractului de
vânzare autentificat sub nr.27258 din data de
21.12.1994 de Notariatul de Stat al Sectorului 1,
având ca parte pe defunctul Nedelea Ştefan, cu
ultimul domiciliu în Mun.București, Bld.I.Gh.
Duca, nr.3-11, sector 1, decedat la data de
24.09.2016 conform Certificatului de deces seria
DC nr.911668, eliberat de către Consiliul Local al
Sectorului 1, în calitate de vânzător, orice
persoană interesată sau care poate prezenta
informaţii este citată pentru ziua de 14.10.2019,
ora 11.00, la Societatea Profesională NotarialăOptima Lex, cu sediul în Mun.București, B-dul.
Unirii, nr.45, bl.E3, tronson IV, parter, Sector 3,
tel.031.4192662, având toate actele pe care le
deţine în legătură cu această rectificare (acte de
stare civilă, exemplare ale contractului de vânzare
mai sus menţionat etc). În caz de neprezentare a
persoanelor interesate, se va proceda la rectificarea Contractului de vânzare, la cererea
doamnei Şaru Emilia, în calitate de cumpărătoare, aflată pe rolul biroului nostru.

l SC Ron”S Land Green SRL anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Extindere hala prelucrare
carne si legume, utilitati”, propus a fi
amplasat in Sos.Maineasca nr.207, comuna
Petrachioaia, jud.Ilfov. Informatiile privind
prioectul propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov
din Bucuresti, Str.Aleea Morii, nr.1, sector 6;
flori.buescu@ronsland.ro; Tel.: 0758.111.117
l Coremans Zootehnia s.r.l., cu sediul in
comuna Iratoșu, șos.Ara - Iratoș, km 16
titular al PUZ - extindere fermă zootehnică,
amplasat in: comuna Iratoșu , intravilan /
extravilan, conform, C.F. nr. 300316 și C.F.
nr. 301493 anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de mediu. Informatiile privind continutul
documentatiei tehnice a proiectului propus
pot fi consultate la sediul APM Arad, str.
Splaiul Muresului F.N, in zilnic (orele 8:00
- 16:00). Observatiile publicului se primesc
la sediul APM Arad, str. Splaiul Muresului
F.N, in termen de 15 zile de la publicarea
anuntului.
l Anunț. SC Adeires Plant SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: ”Înființare plantație afini,
împrejmuire, procesare și comercializare”,
propus a fi amplasat în extravilanul
comunei Vidra, jud. Vrancea. Informațiile
privind proiectul propus, pot fi consultate la
sediul A.P.M. Vrancea din municipiul
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele
de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri
8.00-14.00 și la sediul SC Adeires Plant SRL
din comuna Vrîncioaia, sat Vrîncioaia jud.
Vrancea, în zilele de luni-vineri între orele
8.00-16.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.
l Anunț. SC Adeires Plant SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: ”Amplasare cameră refrigerare mobilă, amplasare incintă demontabilă - spațiu prelucrare fructe”, propus a fi
amplasat în sat Mătăcina, com. Valea Sării,
jud. Vrancea. Informațiile privind proiectul
propus, pot fi consultate la sediul A.P.M.
Vrancea din municipiul Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, în zilele de luni - joi între
orele 8.00 -16.30, vineri 8.00 -14.00 și la
sediul SC Adeires Plant SRL din comuna
Vrîncioaia, sat Vrîncioaia jud. Vrancea, în
zilele de luni-vineri între orele 8.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Vrancea.

LICITAŢII
l Sc. Gim. Principesa Margareta organizează licitaţie închiriere spaţiu 6mp în data
de 29.10.2019. Info la tel. 021.335.14.0517.
l Comuna Urzicuța scoate la licitație
deschisă cu strigare închirierea unui apartament situat în sat Urzicuța, în data de
21.10.2019. Informații suplimentare la
telefon: 0251.317.619- Compartiment
Juridic.
l Penitenciarul Mioveni organizează în
data de 07.10.2019 ora 10.00 la sediul aflat
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în localitatea Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1,
judeţul Argeş, licitaţie publică cu strigare,
pentru închirierea unui teren cu o suprafaţă
de 38 mp., situat în incinta penitenciarului,
în vederea amenajării unui punct comercial
destinat persoanelor private de libertate şi
personalului unității. Preţul de pornire al
licitaţiei este de 17 lei/ mp /lună. Saltul de
supralicitare este de 1 leu/mp/lună.
Garanţia de participare este 155 lei. Documentaţia descriptivă se poate obţine gratuit
de la sediul Penitenciarului Mioveni pe bază
de solicitare scrisă. Informaţii suplimentare
la telefon 0248/260802.
l SC Odem Investment SRL prin BFJ
Consulting Group SPRL, valorifica prin
licitatie publica teren extravilan 20.000mp
situat în loc. Sarulesti, jud. Calarasi la
pretul de 20.250 EURO (exclusiv TVA).
Licitatia va avea loc la data de 09.10.2019,
ora 15:00, cu repetare la data de 16.10.2019,
ora 15:00, cu repetare la data de 23.10.2019,
ora 15:00, cu repetare la data de 30.10.2019,
ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din
str. Negoiu nr.8, bl. D 14, sc.2, et.2, ap. 30,
sector 3 Bucuresti. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul lichidatorului
judiciar dupa achitarea costului acestuia în
valoare de 1000 RON. Participarea la licitatie este conditionata de achitarea taxei de
participare, a caietului de sarcini si a unei
cautiuni de cel putin 10% din pretul de
pornire a licitatiei pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa îl cumpere. Informatii
tel: 0317.100.925, E-mail: office@bfj.ro,
https://www.licitatii-insolventa.ro
l Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator în dosarul nr.13654/111/2012 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Global Navo, J05/778/2009, CUI:
RO25618695 scoate la vânzare prin licitație
publică: Autoturism Chevrolet Aveo, an

fabricație 2007, preț de strigare 3.923,50 lei;
Autoutilitară Dacia Drop Side, an fabricație
2006, preț de strigare 2.992,50 lei; Autoutilitară Dacia Drop Side, an fabricație 2005,
preț de strigare 2.726,50 lei; Autoutilitară
Fiat Dublo, an fabricație 2002, preț de strigare 2.527,00 lei; Autoutilitară Ford
Courier, an fabricație 2001, preț de strigare
1.529,50 lei; Autoutilitară Ford Transit, an
fabricație 2004, preț de strigare 5.453,00 lei;
Autoutilitară Volkswagen Caddy, an fabricație 1998, preț de strigare 2.261,00 lei;
Maşina de ambalat, preț de strigare 598,50
lei; Cântar Electronic, preț de strigare
199,50 lei; Mobilier Birou, preț de strigare
532,00 lei; Vitrină Frigorifică, preț de strigare 731,50 lei; Licitația va avea loc în data
de 04.10.2019 ora 11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereuşită licitația se va
relua în data de 11.10.2019, 18.10.2019,
25.10.2019, 01.11.2019 la aceeaşi oră şi
adresă. Participanți vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare de 500 lei
+ TVA ce va cuprinde şi regulamentul de
vânzare. Cererea de participare la licitație se
depune la sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel puțin 1 zi
înainte de data licitației publice. Cererii de
participare la licitație i se va anexa dovada
achitării caietului de sarcini şi dovada achitării unei garanții de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se licitează.
Informații suplimentare se pot obține de la
l i c h i d a t o r : Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 F a x :
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Debitorul Seliron SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate imobiliara constituita din cladiri C1 spatii
birouri, avand Sc - 157,27mp., Scd 346,4mp., Sud - 329mp. si C2 - anexa,

avand Sc - 92,63 mp., Sud - 82,50mp. edificate pe teren in suprafata de 973mp., situata
in Oras Baicoi, Str. Republicii, Nr. 108,
Judet Prahova. Pret pornire licitatie
69.500,00 euro exclusiv TVA; 2.Autoutilitara
Fiat Doblo, an fabricatie 2006, pret pornire
licitatie – 500,00 euro exclusiv TVA. -Pretul
Caietului de sarcini pentru imobil 1.000,00
Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatea imobiliara si
autoutilitara apartinand societatii debitoare
Seliron SRL reprezinta 50% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO30 BREL 0002 0018 0298 0100
deschis la Libra Internet Bank Sucursala
Ploiesti pana la orele 14.00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietului de sarcini si
Regulamentului de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliara si autoutilitara, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 07.10.2019,
ora 11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 14.10.2019; 21.10.2019;
28.10.2019; 04.11.2019; 11.11.2019;
18.11.2019; 25.11.2019, ora 11:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Concesionare teren aparținând domeniului privat al comunei Miroslava. 1.
Informaţii generale privind concedentul:
denumire: UAT Comuna Miroslava. cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava Str.
Constantin Langa nr.93, Comuna Miroslava, COD 707305, Jud.Iaşi. E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@
primariamiroslava.ro. Perosane contact: sef
Birou Achizitii Publice-Investitii-Burcuta
Elena. Consilier juridic Birou Achizitii
Publice-Investitii-Manea Anisoara. Tel.
0232.295680, int.34; fax.0332/424444. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren în suprafață de 14.318 mp aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava, sat Miroslava, NC78789 pentru
realizarea unui proiect de amenajare a zonei
centrale. Redeventa: este de minim: 52.000
lei/an pentru intreaga suprafata . 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate obţine
un exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi; tel.
0232/295680, int.34, pers.contact: Burcuta
Elena, Manea Anisoara. 4.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; Documentatia de atribuire se pune la
dispozitia persoanelor interesate pana la
data de 11.10.2019, orele 13.30, respectiv cu
5 zile lucratoare inainte de data limita
pentru depunerea ofertelor. 5. Data limită
pentru solicitare clarificări: 15.10.2019. orele
16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
limită pentru depunerea ofertelor:
18.10.2019, orele 12.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar în două
plicuri sigilate unul exterior şi unul interior.
7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
21.10.2019, ORELE 10.00 la sediul Primăriei com.Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ,
Str.Anastasie Panu nr.26, Iaşi, jud.Iasi, cod
700020, tel. 0332/435700; fax.219899; e-mail:tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut carte de identitate
VX/675155 şi card/certificat de
pregătire profesională conducător
auto: Isbasescu Marius Ion. Se
declară nule.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, pe numele Ilin
Aurelian Cristian, cu valabilitate din
15.07.2017 - 07.07.2022, cu seria 0148029001.
Îl declar nul.
l Pierdut autorizație diriginte de şantier, nr.
00022780/01.07.2011, emisă de Inspectoratul
de Stat în Construcții pe numele Gheorghițescu Pompiliu. Se decalară nulă.

