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OFERTE SERVICIU
l Caut Bonă pentru 3 copii până în 7 ani în Irlanda. Salariu
650Euro fără alte cheltuieli. Se locuiește cu familia.
0787.722.671.
l Fabrica de cherestea langa Hateg, jud. Hunedoara, angajeaza muncitori, salariu 2500 lei in mana, asiguram cazare
gratis in conditii foarte bune. Relatii la tel 0744665656.
l Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A., cu
sediul in Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, angajeaza personal: muncitori calificati si necalificati dupa cum
urmeaza: Muncitori necalificati -Sudori electric si autogen
Instalatori -Masinist la masini terasamente Gestionari
-Magaziner. Cerintele posturilor: -Muncitor necalificat:
Invatamant general; -Sudor electric si autogen: scoala profesionala/ invatamant general, certificat calificare in meseria de
sudor (preferabil autorizare ISCIR); -Instalalator: scoala
profesionala/Invatamant general, certificat calificare in
meseria de instalator -Masinist la masini terasamente: studii
medii, atestat profesional, permis conducere categoria B,C;
-Gestionar: studii medii (diploma bacalaureat), cunostinte
contabilitate primara, legislatie gestiune, min. 1 an in activitatea de gestionar; -Magaziner: studii medii (diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate primara, legislatie gestiune,
min. 1 an in activitatea de magaziner; CV-urile se pot depune
pe adresa de email office@cmeb.pmb.ro;
alexandra.g.nastase@gmail.com sau la sediul companiei
Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Informatii la
telefon: 0372.400.780; 0728.121.056 -Salarii atractive, tichete
de mass, vouchere de vacanta.
l Anunt. 1 post pentru ocuparea funcției publice de
execuție, vacante de inspector, grad profesional asistent, clasa
1 din cadrul compartimentului financiar-contabilitate, salarizare impozile și taxe -perioadă nedeterminată. 1.Denumire:
-U.A.T.Comuna, Telești CUI 4448423, telefon: 0253276482,
fax: 0253276158 scoate la concurs 1 post pentru ocuparea
funcției publice dc execuție vacante de inspector, grad profesional asistent, clasa I din cadrul compartimentului financiar
- contabilitate, salarizarc impozite și taxe - perioadă nedeterminată. 2.Nivelul studiilor - studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice
cu diploma de licență sau echivalentă. 3.Vechime - minimum
1 an în specialitatea studiilor; 4. Data, ora și locul de desfășurare: - 07.02.2020, ora 10:00 -proba scrisă, 12.02.2020 - ora
10:00 - interviu Sediul U.A.T. comuna Telești, Județul Gorj;
5.Data limită de depunere a actelor pentru concurs:
-27.01.2020 ora 15.00. 6.Date contact secretar comisie:Schinteie Anca Loredana - Inspector grad profesional superior clasa I, telefon: 0253/276.482, fax: 0253276158, e-mail
officecomunatelesti@gmail.com.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balș”, cu sediul în localitatea București, str.Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale temporar vacante, pe durată
determinată: -2 (două) posturi Asistent medical debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică II Boli Infecţioase Adulţi; -1
(un) post Asistent medical principal, generalist (PL) -Secţia
Clinică IV Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical debutant, generalist (PL) -Secţia Clinică V Boli
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Asistent medical debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi;
-1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) -Secţia Clinică
VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un) post Asistent medical
debutant, generalist (PL) -Secţia Clinică XI Boli Infecţioase
Copii; -1 (un) post Asistent medical debutant, laborator
(PL) -Laborator Analize Medicale -Virusologie. Concursul
se va desfășura la sediul institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere a dosarelor: 08.01.2020,
ora 13.00; -Proba psihologică: în data de 16.01.2020, ora
10.00; -Proba scrisă: în data de 20.01.2020, ora 10.00;
-Proba practică: în data de 27.01.2020, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru postul de Asistent medical
debutant, generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -fără vechime ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de Asistent medical,
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6
luni vechime ca asistent medical; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical debutant,
laborator (PL): -diplomă de școală sanitară sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -fără

vechime ca asistent medical; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical principal,
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 ani

vechime ca asistent medical; -certificat de grad principal;
-concurs pentru ocuparea 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 Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
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Balș”, persoană de contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, cu sediul în localitatea București, str.Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate cu prevederile HG 286/2011,
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organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, pe durată nedeterminată: -1 (un) post
Asistent medical debutant, generalist (PL) -Secţia Clinică I
Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -2 (două) posturi Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică II Boli Infecţioase Adulţi; -2 (două)
posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) -Secţia
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Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical, generalist (PL) -Secţia Clinică VII Terapie Intensivă
Adulţi; -1 (un) post Asistent medical debutant, generalist
(PL) -Secţia Clinică VIII Boli Infecţioase HIV/SIDA Copii;
-1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL)
-Cabinet Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post Asistent medical
principal, laborator (PL) -Laborator Analize Medicale
-Biochimie; -1 (un) post Registrator medical (M) -Laborator
Analize Medicale -Microbiologie; -1 (un) post Muncitor
necalificat I (G) -Compartiment Seră-Curte. Concursul se va
desfăşura la sediul institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor: 15.01.2020, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de 23.01.2020, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 28.01.2020, ora 10.00; -Proba practică: în
data de 03.02.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de Asistent medical debutant, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -fără vechime ca asistent
medical; -concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul de
Asistent medical, generalist (PL): -diplomă de şcoală sanitară
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de Asistent medical principal, laborator (PL): -diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-5 ani vechime ca asistent medical; -certificat de grad principal; -concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul de
Registrator medical (M): -diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; -concurs pentru ocuparea
postului; -6 luni vechime în activitate. Pentru postul de
Îngrijitoare (G): -şcoală generală; -concurs pentru ocuparea
postului; -nu necesită vechime. Pentru postul de Muncitor
necalificat I (G): -şcoală generală; -concurs pentru ocuparea
postului; -nu necesită vechime. 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 Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu sediul în str.
Jean Alexandru Steriadi, nr.17, parter, sector 3, anunță
scoaterea la concurs, în data de 23.01.2020, a următoarelor
posturi contractuale vacante, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
1)190 posturi -1 normă şofer I, Biroul Exploatare Utilaje,
studii medii, vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la concurs sunt
următoarele: -Permis de conducere B; -Permis de conducere
B, C, D+E; -Aviz psihologic la zi; -Card Tahograf valid;
-Atestat transport marfă valid; -Cazier auto. Concursul se va
organiza conform următorului calendar: -15.01.2020, ora
16.30, data-limită de depunere a dosarelor; -23.01.2020, ora
09.00, proba scrisă; -Proba interviu se va stabili nu mai târziu
de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise; -Locul de
desfăşurare a concursului: strada Releului, nr.4, Sector 3,
Direcția Generală de Salubritate Sector 3. Pentru mai multe
detalii accesați site-ul: www.salubritate3.ro, secțiunea
Utile->Cariere.
l Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea
funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate Șendreni,
judeţul Galaţi. Primăria Comunei Șendreni, cu sediul în sat
Șendreni, str. Principală, nr.100, comuna Șendreni, județul
Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, cu timp parțial de 4 ore/zi (jumătate de
normă) a funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical principal în cadrul Centrului Social Comunitar
pentru familii cu copii aflate în dificultate Șendreni, judeţul
Galaţi. Probele stabilite pentru concurs sunt: -selecția dosarelor; -proba scrisă; -interviul. Concursul se va desfăşura în
perioada 28.01.2020-31.01.2020, la sediul Primăriei Comunei
Șendreni, din sat Șendreni, str.Principală, nr.100, comuna
Șendreni, județul Galați, potrivit procedurii stabilite în
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, după cum urmează: -dosarele de
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării (afişării) anunțului privind organizarea concursului data-limită de depunere este 16.01.2020, ora 15.00;
-selecția dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv
în perioada 17.01.2020-20.01.2020; -proba scrisă va avea loc
în data de 28.01.2020, ora 10.00; -interviul se va desfăşura în
data de 31.01.2020, ora 10.00. Condiţiile generale de ocupare
a funcțiilor contractuale vacante sunt cele prevăzute de art.3
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv persoana care îndeplineşte următoarele
condiții: 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 autorităţii, 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. Condiţiile specifice: -diplomă/adeverință de absolvire şcoală postliceală sanitară; -aviz anual pentru exercitarea profesiei de
asistent medical principal conform Ordinului Asistenților
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din
România; -autorizație de liberă practică; -vechime în specialitate de minimum 5 ani. Dosarul de concurs va conţine
următoarele documente: a)cerere de înscriere la concurs, care
se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul Primăriei Comunei Șendreni; b)copia
actului de identitate sau orice act care să ateste identitatea,
potrivit legii; c)copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului; d)copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale; e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe
proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pe care candidează; f)adeverinţa
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate; g)curriculum vitae. Copiile de pe acte se
prezintă însoţite de documentele originale care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. În cazul depunerii declarației pe proprie
răspundere că nu are antecedente penale, candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului, respectiv data de 28.01.2020. Dosarele se depun
la secretarul comisiei, la sediul Primăriei Comunei Șendreni,
până la data de 16.01.2020, ora 15.00, telefon: 0236.826.375,
doamna Sandu Mioara.
l Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu sediul în str.
Jean Alexandru Steriadi, nr.17, parter, sector 3, anunță
scoaterea la concurs, în data de 23.01.2020, a următoarelor
posturi contractuale vacante de conducere, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările şi completările
ulterioare: 1)1 post -1 normă Director -Direcția Administrativă, studii superioare, vechime în specialitate; 2)1 post -1
normă Director -Direcția Salubritate şi Deszăpezire, studii
superioare, vechime în specialitate 2 ani. Condițiile specifice
necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele:
Director -Direcția Salubritate şi Deszăpezire: -curs Specialist
în managementul deşeurilor; -Manager proiect. Director
-Direcția Administrativă: -curs Specialist în managementul
deşeurilor; -master Științe Politice; -curs Bazele administrației eficiente. Concursul se va organiza conform următorului
calendar: -15.01.2020, ora 16.30, data-limită de depunere a
dosarelor; -23.01.2020, ora 14.00, proba scrisă. Proba interviu
se va stabili nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la susținerea
probei scrise. Locul de desfăşurare a concursului: strada
Releului, nr.4, Sector 3, Direcția Generală de Salubritate
Sector 3. Pentru mai multe detalii accesați site-ul: www.
salubritate3.ro, secțiunea Utile->Cariere.
l Grădinița cu Program Prelungit 1-2-3 Suceava, cu sediul
în localitatea Suceava, str.Tineretului, nr.8A, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de îngrijitor, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
23.01.2020, ora 9.00; -Proba practică în data de 27.01.2020,
ora 9.00; -Proba interviu în data de 28.01.2020, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale sau studii medii;
-vechime minim 2 ani; -abilități de relaționare-comunicare cu
copiii şi cu întreg personalul unității; -apt medical; -disponibilitate pentru program flexibil. 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 Program
Prelungit 1-2-3 Suceava, str.Tineretului, nr.8A. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu Program Prelungit 1-2-3
Suceava, str.Tineretului, nr.8A, persoană de contact: Bucşa
Angelica, telefon: 0230.519.795, fax: 0230.519.795, e-mail:
gpp_1-2-3_suceava@isj.sv.edu.ro.
l Serviciul Județean de Ambulanță, cu sediul în Giurgiu,
Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organizează
concurs, conform HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea
următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată: şofer autosanitară II, la substația Ghimpați. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: diplomă de bacalaureat/absolvire a
liceului, permis conducere categoria B şi C, vechime 3 ani în
specialitatea de şofer profesionist, certificat de ambulanțier.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției în data de
23.01.2020, ora 10.00, proba scrisă, proba practică în data de
28.01.2020, ora 10.00, interviul în data de 30.01.2020, ora
10.00. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs până la de 15.01.2020, ora 16.00. Bibliografie şi
relaţii suplimentare la sediul instituției, telefon: 0246.212.020,
mobil: 0723.243.809, e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro,
persoană de contact: Gorescu Daniela.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform HG nr.286/2011, de spălătoreasă în cadrul Spălătoriei Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: -studii
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-diplomă de absolvire studii generale; -nu se solicită vechime
în muncă. Calendar concurs: -27.01.2020, ora 12.00 -proba
scrisă; -29.01.2020, ora 12.00 -proba practică. Dosarele
pentru înscrierea la concurs se vor depune la Biroul RUNOS
şi Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului şi vor cuprinde următoarele acte: -cerere de
înscriere la concurs; -copie după certificatul de naştere,
căsătorie, naştere a copiilor, buletin, diplomă de studii; -copia
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă; -fişă medicală -fişă de aptitudini
medicina muncii; -curriculum vitae; -recomandare de la
ultimul loc de muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar;
-certificat de integritate comportamentală, conform Legii
nr.118/2019. Taxă concurs: 100Lei. Relaţii suplimentare
referitoare la tematică şi bibliografie se pot obține de la sediul
unităţii sau la telefon: 0230.312.023, între orele 7.30-16.00,
persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,
jud.Timiş, organizează concurs în data de 23.01.2020, ora
10.00 -proba scrisă, iar în data 29.01.2020, ora 10.00 -proba
interviu, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură
contractuală vacante: Centrul de recuperare pentru copii cu
dizabilități „Podul Lung”: 1.Instructor de ergoterapie principal (M) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de
participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă minim 1 an;
Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi,
Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități:
1.Asistent social debutant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din
HG nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă
socială; -vechime în specialitatea studiilor -nu este cazul;
Complex servicii pentru persoane vârstnice „Sf.Arh.Mihail
şi Gavril”, Compartiment de îngrijire la domiciliu: 1.Îngrijitor la domiciliu (M) -3 posturi, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă -nu
este necesară; Căminul pentru persoane vârstnice Inocenţiu
Klein: 1.Îngrijitor (G) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii generale absolvite cu certificat; -vechime în muncă -nu este
necesară; Servicii de asistență comunitară -Centrul de
incluziune socială şi relații cu minoritățile: 1.Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de
participare generale: conform art.3 din HG nr. 286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat
de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializare -specialist;
-vechime în specialitatea studiilor -minim 4 ani; 2.Inspector
de specialitate I (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime minim 3 ani
în specialitatea studiilor; Centrul de suport pentru situații de
urgență/criză: 1. Infirmieră (G) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din
HG nr. 286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii
generale absolvite cu certificat; -vechime în muncă -nu este
necesară; Complex de servicii pentru victimele violenței
domestice şi agresori, Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie: 1.Asistent social
practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite
cu diplomă de licenţă în asistenţă socială; -aviz eliberat de
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România,
având treapta de competenţă -practicant; -vechime în
specialitatea studiilor -minim 1 an. Dosarele se vor depune
la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Timişoara, din str.Ioan Plavoşin, nr.21, începând cu data de
30.12.2019 până în data de 14.01.2020 (inclusiv), între orele
09.00-15.00. Alte informații suplimentare se pot obține la
sediul Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Timişoara, din str.Plavoşin, nr.21, la numărul de telefon:
0356.416.050 -Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul instituției: www.socialtm.ro sau posturi.gov.ro.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant cu timp
parțial, 4 ore/zi: -1 post asistent medical principal în cadrul
Serviciului Managementul Calității Medicale. Condiții
specifice de participare la concurs pentru asistent medical
principal: -Condiţii de studii: absolvent al şcolii postliceale;
-certificat membru eliberat de OAMGMAMR; -certificat
grad principal; -Condiţii de vechime: 5 ani vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 30.01.2020, ora 10.00, proba
scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual temporar vacant: -1
post asistent medical principal în cadrul Secției Cardiologieperioadă determinată. Condiții specifice de participare la
concurs pentru asistent medical principal: -Condiţii de studii:
absolvent al şcolii postliceale; -certificat membru eliberat de

OAMGMAMR; -certificat grad principal; -Condiţii de
vechime: 5 ani vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
16.01.2020, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi ora interviului
vor fi anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în termen de
5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS
sau la telefonul: 0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant: -1 post registrator medical debutant în cadrul Biroului Internări. Condiții
specifice de participare la concurs pentru registrator medical
debutant: -Condiţii de studii: studii liceale; -absolvent al unui
curs de formare profesională în domeniul informatică;
-Condiţii de vechime: fără vechime în specialitate. Concursul
se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în
data de 31.01.2020, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 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
şi trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: -4
posturi îngrijitoare curățenie în cadrul PCS. Condiții specifice de participare la concurs pentru îngrijitor curățenie:
-Condiţii de studii: şcoală generală; -Condiţii de vechime:
fără vechime în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 23.01.2020,
ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean
de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacant: -1 post
asistent medical debutant în cadrul Secției Medicală; -3
posturi asistent medical debutant în cadrul Secției Neurologie; -1 post asistent medical principal în cadrul Secției
Medicală. Condiții specifice de participare la concurs pentru
asistent medical debutant: -Condiţii de studii: absolvent al
şcolii postliceale; certificat membru eliberat de OAMGMAMR; -Condiţii de vechime: fără vechime în specialitate.
Condiții specifice de participare la concurs pentru asistent
medical principal: Condiţii de studii: absolvent al şcolii
postliceale; Certificat membru eliberat de OAMGMAMR;
Certificat grad principal; -Condiţii de vechime: 5 ani vechime
în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului
Județean de Urgență în data de 04.02.2020, ora 10.00, proba
scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorul post contractual vacant: 1 post tehnician
medical principal în cadrul Secției Hemodializă. Condiții
specifice de participare la concurs pentru tehnician medical
principal: -Condiţii de studii: diplomă de studii în specialiate;
-diplomă de grad principal; -Condiţii de vechime: 5 ani
vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul
Spitalului Județean de Urgență în data de 07.02.2020, ora
10.00, proba scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean
de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 3 posturi
infirmiere debutant în cadrul Secției Psihiatrie Balaci.
Condiții specifice de participare la concurs pentru infirmiere
debutant: -Condiţii de studii: şcoală generală; -Condiţii de
vechime: fără vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
28.01.2020, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS
sau la telefonul: 0247.306.723.

l Primăria Comunei Ulieşti, cu sediul în comuna Ulieşti, str.
Principală, nr.225, judeţul Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de fochist,
conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 23.01.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 28.01.2020, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; -minim
vârsta 21 ani; -calificare pentru ocupația de fochist, minim
clasa C, cu autorizare ISCIR. 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 Primăriei Ulieşti. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Ulieşti, persoană de contact: David
Dorina, telefon: 0765.231.996, e-mail: primaria_uliesti@
yahoo.com
l Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin, cu
sediul în comuna Lovrin, str.Principală, nr.202-203, judeţul
Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de îngrijitor grupă: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 23.01.2020, ora 10.00; -Proba practică în
data de 23.01.2020, ora 13.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii medii/liceu; -vechime: minim 6 luni pe un post
similar; -activitate în gestionarea şi administrarea alimentelor/aviz epidemiologic şi coprologic; -aviz medicina muncii.
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 Liceului Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin, cu sediul în
localitatea Lovrin, str.Principală, nr.202-203, judeţul Timiş.
Relaţii suplimentare la sediul: Lovrin, str.Principală, nr.202203, judeţul Timiş, persoană de contact: Nevrencean Iulian,
telefon: 0766.371.756, fax: 0256.381.008, e-mail: lic_lovrin@
yahoo.com
l Comuna Berezeni, cu sediul în localitatea Berezeni,
județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de laborant operator tratarea apei -1 post în cadrul
Serviciului Apă şi Canalizare, funcție contractuală de
execuție, în Aparatul de Specialitate a Primarului Comunei
Berezeni, conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 23.01.2020, ora
13.00; -Proba interviu în data de 27.01.2020, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii; -Vechime minim
3 ani. 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 Primăriei Comunei Berezeni, județul Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Berezeni, județul
Vaslui, persoană de contact: Popa Vasile, telefon:
0760.259.101, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.com
l Comuna Berezeni, cu sediul în localitatea Berezeni,
județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de muncitor calificat I (electromecanic) -1 post în
cadrul Serviciului Apă şi Canalizare, funcție contractual de
execuție, în Aparatul de Specialitate a Primarului Comunei
Berezeni, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 23.01.2020, ora
09.00; -Proba interviu în data de 27.01.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii; -Vechime minim
3 ani. 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 Primăriei Comunei Berezeni, județul Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Berezeni, județul
Vaslui, persoană de contact: Popa Vasile, telefon:
0760.259.101, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.com
l Primăria Comunei Mehadia, cu sediul în comuna
Mehadia, județul Caraş-Severin, organizează în baza HG
nr.286/2011 concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție
vacante de muncitor necalificat -Compartiment Drumuri, 2
posturi. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 23.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de
27.01.2020, ora 14.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE;
-Domiciliul în România; -Studii medii; -Apt medical şi
psihologic; -Vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; -Vechime în muncă minim 5 (cinci) ani; -Disponibilitate pentru program flexibil. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la data de 16.01.2020, ora
15.00, la sediul Primăriei Comunei Mehadia. Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Mehadia, la telefon
Secretariat: 0255.523.121.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, str.Libertății, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post economist debutant în cadrul Serviciului RUNOS. Condiții specifice de participare la concurs pentru economist debutant:
Condiții de studii: superioare absolvite cu diplomă de licență
în profil economic; Condiții de vechime: fără vechime în
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului
Județean de Urgență în data de 27.01.2020, ora 10.00, proba
scrisă, iar data şi 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 şi trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relații
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
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l Şcoala Gimnazială Nr.1 Telești, cu sediul în comuna
Telești, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar vacante de Administrator
financiar, studii superioare, grad profesional III, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 17.01.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 17.01.2020, ora 16.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare economice în domeniul contabilitate, dovedite cu diplomă de licență; -vechime în domeniul
financiar-contabil-contabilitate bugetară: 1 an; -competențe
de operare PC: Edusal, Excel, Word, Internet, Programe de
contabilitate, permis de conducere. 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 școlii. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Telești, persoană de
contact: Schintee Gheorghe, telefon: 0727.878.519, fax:
0253.276.451, e-mail: scoalatelesti@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, cu sediul în Slatina,
str.Libertății, nr.5, judeţul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor clădiri,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 27.01.2020, ora 13.00; -Proba
practică în data de 28.01.2020, ora 13.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -vechime: 2 ani. 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 „Nicolae Iorga” Slatina. Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Slatina, persoană de
contact: secretar, telefon: 0349.401.699, fax: 0349.401.699,
e-mail: scoala.nicolaeiorga@yahoo.com
l Teatrul Anton Pann Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea,
bld.Tudor Vladimirescu, nr.23, jud. Vâlcea, în conformitate
cu prevederile HG 286/23.03.2011, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Actor,
studii superioare, gradul profesional II, perioada nedeterminată -1 post, Actor, studii medii, treapta I, perioadă nedeterminată -1 post, Actor mânuitor păpuși, studii medii, treapta
I, perioadă nedeterminată -1 post, Regizor scenă, studii
superioare, gradul profesional, II, perioadă nedeterminată -1
post și Operator lumini, sudii superioare, gradul profesional,
II, perioadă nedeterminată -1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
practică în data de 23 ianuarie 2020, ora 13.00- actor, S,
gradul II, ora 14.00- actor, M, treapta I, ora 15.00- actor
mânuitor păpuși, M, treapta I; -Proba scrisă în data de 23
ianuarie 2020, ora 10.00- regizor scenă și operator lumini;
-Proba interviu în data de 30 ianuarie 2020, ora 13.00- actor,
S, gradul profesional II, ora 14.00- actor, M, treapta I, ora
15.00- actor mânuitor păpuși, M, treapta I, ora 10.00- regizor
scenă, ora 11.00- operator lumini. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru postul: actor, studii superioare, gradul II:
-studii: superioare de specialitate absolvite cu diplomă de
licență în domeniul artistic: Facultatea de Teatru, Arta
teatrală, artele spectacolului (actorie); -vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani; -sex masculin, vârsta 25-35
ani. 2.Pentru postul: actor, studii medii, treapta I: -studii:
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime:
minimum 3 ani în muncă, în domeniul artistic; -sex feminin,
vârsta 25-35 ani. 3. Pentru postul: actor mânuitor păpuși,
studii medii, treapta I: -studii: medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime: minimum 3 ani în muncă, în domeniul artistic; -sex masculin, vârsta 25-45 ani. 4. Pentru postul:
regizor scenă, studii superioare, gradul II: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență; -vechime: peste 10 ani în
muncă; -experiență în domeniul teatral peste 2 ani; -cunoștințe privind operarea calculator PC. 5.Pentru postul:
operator lumini, studii superioare, gradul II: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență; -vechime: peste 10 ani
în muncă; -experiență în domeniul teatral peste 2 ani;
-cunoștințe privind operarea mixerelor (consolelor) de
lumini și a aparatajelor de lumini (proiectoare, dimmer-e,
conectică, reflectoare etc.), cunoștințe privind operarea
proiectoarelor video. 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 Teatrului Anton Pann Rm.Vâlcea, Bld.Tudor Vladimirescu, nr.23, jud.Vâlcea, data-limită de depunere a actelor
pentru dosarul de concurs: 16 ianuarie 2020, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la sediul Teatrului Anton Pann Rm.
Vâlcea, Bld.Tudor Vladimirescu, nr.23, jud.Vâlcea, persoană
de contact: Holom Marinela, telefon: 0250.737.320, int.16.
Condiţiile de participare la concurs și bibliografia vor fi
afișate la sediul Teatrului Anton Pann Rm.Vâlcea și pe
pagina de internet: www.teatrulantonpann.ro
l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art.1 din
OMS nr.954/2017, Spitalul Tichilești Leprozerie, cu sediul în
oraș Isaccea, judeţul Tulcea, organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al
unităţii, după cum urmează: 1 post de director financiar-contabil. La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a) au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c) au o stare de
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sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile
specifice sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; 2.au cel puţin 2 ani vechime în
specialitatea studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a
cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de
conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene
în domeniu. Concursul/examenul se va desfășura la sediul
instituției, astfel: -Proba scrisă în data de 13.02.2020, ora
10.00; -Susținerea orală a proiectului de specialitate în data
de 18.02.2020, ora 10.00; -Interviul de selecție în data de
20.02.2020, ora 10.00. Data-limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs este 03.02.2020. Bibliografia
pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de
specialitate se afișează la sediul Spitalului Tichilești Leprozerie și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalultichilesti.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul:
0240.540.339, d-na Voicu Simona, Secretar Comisie.
l Spitalul Tichilești Leprozerie, cu sediul în oraș Isaccea,
judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator II, 1 post, pe
perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
27.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de 29.01.2020,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii liceale
de specialitate în profil economic sau tehnic absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Postul necesită vechime în muncă
de minim 3 ani și 6 luni; -Cunoștințele economice constituie
avantaj; -Cunoașterea legislației în domeniu; -Cunoștințe de
operare PC (Word, Excel etc.). 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 Spitalului Tichilești. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Tichilești, persoană de contact:
ec.Voicu Simona, telefon: 0240.540.339, e-mail: sptichilesti@
yahoo.com
l Spitalul Tichilești Leprozerie, cu sediul în oraș Isaccea,
judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de: 1 post asistent
medical generalist PL, pe perioadă nedeterminată, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 28.01.2020, ora 10.00; -Proba practică în data de 30.01.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 03.02.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale: a)are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice: a)sunt absolvenți de
școală postliceală sanitară sau echivalentă, specialitatea
asistent medical generalist; b)minim 6 luni vechime ca asistent medical generalist; c) certificat de membru OAMGMAMR și avizul anual pe 2019; d)asigurare de malpraxis; e)
aviz psihologic. 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 Spitalului Tichilești. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Tichilești, persoană de contact: ec.Voicu
Simona, telefon: 0240.540.339, e-mail: sptichilesti@yahoo.
com
l Spitalul Tichilești Leprozerie, cu sediul în localitatea
Isaccea, judeţul Tulcea, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: infirmieră, 1 post,
pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
04.02.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de 07.02.2020,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -Şcoală generală;
-Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România, sau Curs de infirmiere organizat de furnizori
autorizați de Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătății; -6 luni vechime în activitate. 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 Spitalului Tichilești. Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului Tichilești, persoană de contact: ec. Voicu Simona,
telefon: 0240.540.339, e-mail: sptichilesti@yahoo.com
l Spitalul Tichilești Leprozerie, cu sediul în oraș Isaccea,
judeţul Tulcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de: 1 post Economist
IA, pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 05.02.2020, ora 10.00; -Proba practică în
data de 10.02.2020, ora 10.00; -Proba interviu în data de
12.02.2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiții
generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând

Spațiului Economic European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină
de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice: a)sunt absolvenți de studii superioare de
lungă durată în specialitate, abolvite cu diplomă de licență;
b)minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; c)cunoștințe
temeinice de operare PC; d)experiența într-o instituție
publică pe un post similar constituie avantaj. 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 Spitalului
Tichilești. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Tichilești,
persoană de contact: ec. Stamate Nicoleta, telefon:
0240.540.339, e-mail: sptichilesti@yahoo.com
l Serviciul Public de Gospodărie Urbană, cu sediul în
Sighetu Marmației, str.Al. Ivasiuc, nr.13, judeţul Maramureș,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
de execuție vacante de: -Inspector de specialitate I -1 post;
-Referent IA -1 post; -Muncitor necalificat -1 post, conform
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 23.01.2020, ora 10.00, pentru posturile de inspector de specialitate și referent. -Proba de lucru în
data de 23.01.2020, ora 12.00 -pentru postul de muncitor
necalificat. -Proba interviu în data de 29.01.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Inspector de specialitate I:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniile: juridice sau administrație publică;
-Vechime în specialitate: minimum 6 ani. -Referent IA:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în
muncă 10 ani. -Muncitor necalificat: -studii generale, fără
vechime în 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 Serviciului Public de Gospodărie
Urbană. Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de
Gospodărie Urbană, persoană de contact: Balea Maria,
telefon: 0262.315.956, fax: 0262.311.195.
l Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, str.Calea Domnească,
nr.127, judeţul Dâmbovița, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul CJRAE Dâmbovița, de: -numele funcției:
administrator financiar (contabil șef); -număr posturi: 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 23 ianuarie 2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 23 ianuarie 2020, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice: a)Studii superioare în specialitate financiar-contabilă; b)Vechime minim 5
ani în specialitatea financiar-contabilă; c) Cunoștințe operare
PC (MS Office (Word, Excel, PPT), operare baze de date,
navigare (Internet, programe de contabilitate); d)Orice curs
de perfecționare în domeniu reprezintă un avantaj. 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 Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, cu sediul în
localitatea Târgoviște, str.Calea Domnească, nr.127. Relaţii
suplimentare la sediul: Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Dâmbovița, cu sediul în localitatea
Târgoviște, str.Calea Domnească, nr.127, telefon:
0245.211.144, fax: 0245.211.144, e-mail: administrativ@
cjraedb.ro, cjrae@cjraedb.ro
l Filarmonica de Stat Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Cetății,
nr.3-5, județ Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante de: -1 post artist
instrumentist flaut, gradul debutant, perioadă nedeterminată -Compartiment Artistic; -1 post artist instrumentist
trompetă, gradul debutant, perioadă nedeterminată
-Compartiment Artistic; -1 post de secretar muzical, gradul
II, perioadă nedeterminată -Compartiment Artistic.

Concursul va avea loc, în conformitate cu prevederile HG nr.
286/2011, în data de 27.01.2020- proba de audiție (artiști)/
scrisă (secretar muzical), ora 13.00 și în data de 31.01.2020proba interviu, ora 10.00. Depunerea dosarelor de înscriere
la concurs se face până la data de 17.01.2020, ora 15.00, la
sediul instituţiei din Sibiu, str.Cetăţii, nr.3-5. Condiții specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul Muzică -Interpretare muzicală flaut;
-vechime minimă în specialitate pentru postul de artist
instrumentist flaut, gradul debutant -nu este cazul; -studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul Muzică -Interpretare muzicală trompetă; -vechime
minimă în specialitate pentru postul de artist instrumentist
trompetă, gradul debutant -nu este cazul; -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
muzică pentru postul de secretar muzical; -vechime minimă
în specialitate (domeniul muzical) pentru postul de secretar
muzical, gradul II -minim 6 luni. Pentru relaţii suplimentare,
vă rugăm să sunaţi la următorul număr de telefon Compartiment Resurse Umane: 0269.206.516, persoană de contact:
Vecerdea Mihaela -economist; e-mail: financiar@filarmonicasibiu.ro
l Institutul Național de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu
sediul în București, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: Secția Cl.de Endocrinologie IV
„Patologie suprarenală și a metabolismului osos”: -2 (două)
posturi asistent medical generalist principal, nivel studii PL,
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post asistent medical
generalist, nivel PL, perioadă nedeterminată; Secția Cl.de
Endocrinologie VI „Patologie hipofizară și neuroendocrină”:
-1 (unu) post asistent medical principal generalist, nivel
studii S, vechime 5 ani ca asistent medical, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post asistent medical generalist, nivel studii
PL, perioadă nedeterminată; Secția Chirurgie Endocrină: -2
(două) posturi asistent medical principal generalist, nivel
studii S, vechime 5 ani ca asistent medical, perioadă nedeterminată; Secția ATI: -1 (unu) post asistent medical generalist,
nivel studii PL, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post asistent medical principal generalist, nivel studii PL, perioadă
nedeterminată; Secția Sterilizare: -1 (unu) post asistent
medical generalist, nivel studii PL, perioadă nedeterminată;
Secția UTS: -1 (unu) post asistent medical generalist, nivel
studii PL, perioadă nedeterminată; Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale: -1 (unu) post
asistent medical principal, igienă, nivel studii PL, perioadă
nedeterminată; Secția Cl.de Endocrinologie IV „Patologie
suprarenală și a metabolismului osos”: -1 (unu) post infirmieră debutantă, nivel studii G, perioadă nedeterminată;
Secția Cl.de Endocrinologie V „Infertilitate și patologie
gonadică”: -2 (două) posturi infirmieră debutantă, nivel
studii G, perioadă nedeterminată; Secția Cl.de Endocrinologie VI „Patologie hipofizară și neuroendocrină”: -1 (unu)
post îngrijitoare, nivel studii G, perioadă nedeterminată;
Secția Cl.VII „Endocrinologie pediatrică”: -1 (unu) post
îngrijitoare, nivel studii G, perioadă nedeterminată; Secția
Chirurgie Endocrină: -1 (unu) post infirmieră, nivel studii G,
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post îngrijitoare, nivel
studii G, perioadă nedeterminată; Bloc Operator: -1 (unu)
post infirmieră, nivel studii G, perioadă nedeterminată;
Laborator Analize Medicale: -1 (unu) post îngrijitoare, nivel
studii G, perioadă nedeterminată; Birou Internări-Externări-Fișier: -2 (două) posturi registrator medical, nivel studii
M, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura la
sediul unității din b-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform calendarului următor: Selecția dosarelor: 16.01.2020, ora 15.00;
Proba scrisă: 23.01.2020, ora 09.00; Probă practică:
29.01.2020, ora 09.00. Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs: 15.01.2020, ora 14.00. Relații suplimentare
-Serviciul RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258.
l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului
temporar vacant de personal civil contractual de analist IA/
studii superioare, cu o vechime în muncă de minim 6 ani și 6
luni, astfel: -27.01.2020, ora 10.30- proba scrisă; -31.01.2020,
ora 10.00- interviul. -data limită de depunere a dosarelor09.01.2020, ora 14.30. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM 01835 București,
șoseaua București- Ploiești Km. 10,5, sector 1, București,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului, la telefon: 021.319.40.00, interior 326.
l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea unui post
vacant de personal civil contractual de inginer specialist IA

la Laborator încercări CL din cadrul UM 01836 Otopeni,
studii superioare tehnice de chimie sau petrochimie, minim
6 ani și 6 luni vechime în muncă și în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfășura, la sediul U.M. 01836 Otopeni,
astfel: -data limită de depunere a dosarelor: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului, conform HG
286/2011 în intervalul orar 07.00-15.00; -28.01.2020, începând cu ora 10.00– proba scrisă; -03.02.2020, începând cu
ora 10.00– proba practică; -07.02.2020, începând cu ora
10.00- interviu. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01836, Strada Zborului, nr. 1,
localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri, între orele
07.00-15.00.
l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual Economist gr. II, Birou contabilitate, financiar-contabil /Diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul Economic, specializarea Economie
generală/ Finanţe și bănci/ Contabilitate/ Management
financiar contabil, cu o vechime în muncă și în specialitatea
domeniului de licenţă de minim 1 an, astfel: -27.01.2020, ora
09.00- proba scrisă; -31.01.2020, ora 08.00- interviul. -data
limită de depunere a dosarelor– 17.01.2020, ora 14,00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la secretarul
comisiei de concurs Mihalea Alexandru, la telefon:
021/350.51.13, interior 134, de luni până vineri, între orele
08.00-14.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului
se vor face la sediul U.M. 01961 Otopeni, strada Zborului nr.
1, localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare.
l Unitatea Militară 01810 Mediaș din Ministerul Apărării
Naţionale organizează concurs pentru încadrarea unui post
vacant de execuţie de muncitor calificat treapta I/ studii
medii sau generale (electrician), la formaţiunea de cazarmare, cu diplomă de absolvire și atestat de calificare în
meseria de electrician, 6 ani și 6 luni vechime în muncă.
Concursul se va desfășura, la sediul U.M. 01810 Mediaș,
astfel: -data limită de depunere a dosarelor: în 10 (zece) zile
lucrătoare de la publicare; -proba scrisă: 23.01.2020, începând cu ora 09.00; -interviu: 30.01.2020, începând cu ora
09.00;Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor
face la sediul U.M. 01810 Mediaș, strada Angărul de Sus, nr.
57, localitatea Mediaș, judeţul Sibiu, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului comisiei de concurs: m.m.I Frînc Adrian, la telefon
0269.844.895, int. 114, de luni până vineri, între orele 08.0015.00.
l Având în vedere prevederile H.G. nr.286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei
Grozești, Judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de
Inspector de specialitate clasa I, grad debutant, în cadrul
compartimentului contabilitate. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Comunei Grozești, Judeţul Mehedinţi, în
data de 29.01.2020, orele 10, proba scrisă și în data de
31.01.2020, orele 10 -interviul. Condiţii de participare
conform art.3 din H.G. 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 stiinte economice, domeniul contabilitate;
-vechime în domeniul contabilitate- 0 ani. Condiţii de desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor
de înscriere: 31.12.2019- 16.01.2020, orele 16,00; 2.Selecţia
dosarelor de înscriere: 17.01.2020- 20.01.2020; 3.Proba scrisă:
29.01.2020, ora 10.00; 4.Interviul: 31.01.2020, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Grozești, Judeţul Mehedinţi, telefon 0252373750.
l Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ
Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena
etaj 1, sector 4, organizează concurs de recrutare pe perioadă
nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante: -consilier,
treapta profesională IA, Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate, două posturi, conform HG 286/23.03.2011 condiții
pentru participarea la concurs: studii superioare- universitare de licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea
studiilor- nu este cazul, vechime muncă de minimum 4 ani.
-consilier, treapta profesională IA, Biroul Administrativ,
două posturi, conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare- universitare de
licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul, vechime muncă de minimum 4 ani.
-consilier, treapta profesională IA, Compartimentul Resurse
Umane/SSM, un post, conform HG 286/23.03.2011, condiții
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pentru participarea la concurs: studii superioare- universitare
de licență absolvite cu diplomă, atestat de Inspector Resurse
Umane, vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul,
vechime muncă de minimum 5 ani. -consilier, grad profesional IA, Compartiment Juridic, Control intern, un post,
conform HG 286/23.03.2011. Condiții pentru participarea la
concurs: studii superioare- universitare de licență absolvite cu
diplomă, vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul,
vechime muncă de minimum 5 ani. -1 post Director General
Adjunct. Condiții pentru participarea la concurs: studii superioare- universitare de licență absolvite cu diplomă, vechime
în specialitatea studiilor- minimum 2 ani, vechime muncă de
minimum 5 ani, să dețină minimum 2 ani vechime în funcții
de conducere. Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand
Arena etaj 1, sector 4, organizează concurs de recrutare pe
perioadă determinată a funcțiilor contractuale vacante: -șef
birou, treapta profesională I/II, Biroul Investiții și Achiziții
Publice, un post, conform HG 286/23.03.2011. Condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare- universitare de
licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul, vechime muncă de minimum 5 ani.
-consilier, treapta profesională IA, Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate, două posturi, conform HG 286/23.03.2011
condiții pentru participarea la concurs: studii superioareuniversitare de licență absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor- nu este cazul, vechime muncă de
minimum 4 ani. -consilier, treapta profesională IA, Biroul
Administrativ, două posturi, conform HG 286/23.03.2011,
condiții pentru participarea la concurs: studii superioareuniversitare de licență absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor- nu este cazul, vechime muncă de
minimum 4 ani. -consilier, treapta profesională IA, Compartimentul Resurse Umane/SSM, un post, conform HG
286/23.03.2011, condiții pentru participarea la concurs: studii
superioare- universitare de licență absolvite cu diplomă,
atestat de Inspector Resurse Umane, vechime în specialitatea
studiilor– nu este cazul, vechime muncă de minimum 5 ani.
-consilier, grad profesional IA, Compartiment Juridic,
Control intern, un post, conform HG 286/23.03.2011.
Condiții pentru participarea la concurs: studii superioareuniversitare de licență absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor- nu este cazul, vechime muncă de
minimum 5 ani. Concursul se va desfășura la sediul DAUI S4,
astfel: -selecția dosarelor: 17.01.2020; -proba scrisă în data de
28.01.2020, ora 10.30; -proba interviu în data de 03.02.2020,
ora 10.30. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în perioada 31.12.2019- 17.01.2020 (de luni până joi
între orele 9:00–15:30 și vinerea între orele 9:00–13:30) la
sediul Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ
Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena
etaj 1, sector 4. Relații suplimentare se pot obține la sediul
D.A.U.I. S4, persoana de contact Mihăilescu Adina, e-mail:
office@daui.ro, telefon: 0766.883.180.
l Centrul pentru Seniori al Municipiului București, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi/ funcții
contractuale de execuție vacante:1 post Inspector de Specialitate gradul IA, în cadrul Compartimentului Achiziții.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs
și a ocupării funcției: •absolvent de studii superioare cu
diplomă de licență; •conditii minime de vechime în specialitate, cel puțin 7 ani; •cunoștințe informatice (Windows,
Mocrosoft Office, Wordpress); •curs de specialitate achiziții;
•disponibilitate la un program flexibil. Pentru ocuparea unui
post vacant sau temporar vacant candidații trebui să îndeplinească condițiile generale, conform art.3 din Hotărârea nr.
286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: 1. Ultima zi
pentru depunerea dosarelor 17.01.2020- ora 14,00; 2. Selecția
dosarelor 20.01.2020; 3. Proba scrisă 27.01.2020; 4. Interviul
31.01.2020. Pentru înscrierea la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs care va conține documente
conform art.6 din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul instituției, București, Bld. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2
(incinta Arenei Naționale) intrarea D, Et.1, în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a, pe site-ul wwwcs-mb.ro și pe
posturi.gov.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul
instituției, compartimentul resurse umane sau la tel.
0768104143.
l Centrul pentru Seniori al Municipiului București, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi/ funcții
contractuale de execuție vacante: 1 post- Inspector de Specialitate gradul IA, în cadrul Serviciului Programe și Proiecte.
Condițiile specifice privind ocuparea postului de Inspector de
Specialitate IA: •Pregătirea de specialitate: diplomă de licență
în unul din domeniile fundamentale- științe administrative,
sociologie, filologie, comunicare și relații publice; •conditii
minime de vechime în specialitate, cel puțin 6 ani; •cunoștințe
informatice (Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 1 postInspector de Specialitate gradul II, în cadrul Serviciului
Programe și Proiecte. Condițiile specifice necesare în vederea
participării la concurs și a ocupării funcției: •Pregătirea de
specialitate: diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale- științe administrative, sociologie, filologie, comunicare și relații publice; •conditii minime de vechime în
specialitate, cel puțin 1 an în instituții publice; •cunoștințe
informatice (Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 1 postInspector de Specialitate debutant, în cadrul Serviciului
Programe și Proiecte. Condițiile specifice necesare în vederea

participării la concurs și a ocupării funcției: •Pregătirea de
specialitate: diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale- științe administrative, sociologie, filologie, comunicare și relații publice; •cunoștințe informatice (Windows,
Mocrosoft Office, Wordpress); 1 post- Consilier Juridic II, în
cadrul Compartimentului Juridic. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției:
•Pregătirea de specialitate: diplomă de licență în științe juridice; •conditii minime de vechime în specialitate, 3 ani din
care cel puțin 1 an în instituții publice; •cunoștințe informatice (Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 1 post- Șofer I,
în cadrul Biroului Administrativ și Secretariat. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la concurs și a
ocupării funcției: •absolvent de liceu; •permis conducere;
•conditii minime de conducător auto minim 5 ani; •disponibilitate la un program flexibil. Pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant candidații trebui să îndeplinească
condițiile generale, conform art.3 din Hotărârea nr.286 din 23
martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: 1. Ultima zi pentru depunerea
dosarelor 17.01.2020- ora 14,00; 2. Selecția dosarelor
20.01.2020; 3. Proba scrisă 27.01.2020; 4. Interviul 31.01.2020.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar
de concurs care va conține documente conform art. 6 din
Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
instituției, București, Bld. Basarabia, nr.37-39, Sector 2
(incinta Arenei Naționale) intrarea D, Et.1, în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial
al României, partea a III-a, pe site-ul wwwcs-mb.ro și pe
posturi.gov.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul
instituției, compartimentul resurse umane sau la tel.
0768104143.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov organizează în data de 28.01.2020, ora 11.00 la
sediul instituţiei din Oraș Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr.
94-96, Județ Ilfov, concurs pentru ocuparea a 11 funcţii
contractuale de execuție vacante după cum urmează: Biroul
de Evaluare Complexă a Copilului: -1 post psihopedagog:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în
domeniul “știinţe ale educaţiei”, specializarea psihopedagogie
specială; Candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în
Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea “psihopedagogie specială”; -1 post medic: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul medicinei;
Certificat de membru al Colegiul Medicilor din România,
având cel puţin gradul de medic specialist în una din următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie pediatrică sau pediatrie; Asigurare malpraxis. Serviciul de Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap: -1 post
psihopedagog: Studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul psihopedagogiei; Aviz de liberă practică.
Centrul de Îngrijire și Asistență Ciolpani: -1 post kinetoterapeut: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul kinetoterapie, nu se solicită vechime în specialitate.
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Tineri Vidra: -1 post
infirmier: Studii generale, absolvite cu diplomă, curs de calificare infirmier. Centrul de Primire în Regim de Urgență
Săftica: -1 post asistent social: Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu diploma de licență în asistență
socială, nu se solicită vechime în specialitate;aviz de liberă
practică; -1 post psiholog: Studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul psihologiei, nu se solicită
vechime în specialitate, atestat de liberă practică; -1 post
supraveghetor: Studii generale, absolvite cu diplomă, nu se
solicită vechime. Centrul de Intervenție în Regim de Urgență
în Domeniul Asistenței Sociale, Situații de Abuz, Neglijare,
Trafic, Migrație, Repatrieri, Violență Domestică și Telefonul
Social: -2 posturi șofer: Studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, permis de conducere Minim 5 ani vechime
permis de conducere; -1 post asistent social: Studii superioare
de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
în asistență socială, aviz de liberă practică grad practicant.
Condiţii de desfășurare a concursului sunt: -proba scrisa în
data de 28.01.2020, ora 11.00; -interviul în data de 31.01.2020,
ora 11.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 15.01.2020 ora 16.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ilfov
din Oraș Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Județ Ilfov.
Relații suplimentare se obtin la tel. 021/369.58.87;
021/369.58.89; 021/369.58.90 Interior 104 Serviciul Resurse
Umane și Formare Profesională.
l Unitatea Militară 01357 București organizează concursul
pentru încadrarea următoarelor posturi vacante de execuţie
de personal civil contractual în perioada 31.12.201912.02.2020 (data primei probe de concurs fiind 27.01.2020): 1.
Muncitor calificat IV (mecanic auto)- 1 post; condiţii: studii
medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare mecanic auto/ similar) sau curs de
calificare profesională în specializarea mecanic auto/ similar;
minim 6 luni vechime în muncă și în specialitate; 2. Muncitor
calificat IV (vopsitor industrial)- 1 post; condiţii: studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională
tehnică (specializare vopsitor industrial/ similar) sau curs de
calificare profesională în specializarea vopsitor industrial/
similar; minim 6 luni vechime în muncă și în specialitate; 3.
Muncitor calificat IV (electromecanic mașini și echipamente
electrice)- 2 posturi; condiţii: -studii medii tehnice, cu diplomă
de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare
electromecanic mașini și echipamente electrice/ similar) sau
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curs de calificare profesională în specializarea electromecanic
mașini și echipamente electrice/ similar; minim 6 luni vechime
în muncă și în specialitate; 4. Muncitor calificat IV (zugrav)- 1
post; condiţii: studii medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat
sau școală profesională tehnică (specializare zugrav/similar)
sau curs de calificare profesională în specializarea zugrav/
similar; minim 6 luni vechime în muncă și în specialitate.
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs
este: 16.01.2020, ora 15.30; Rezultatul selecţiei dosarelor de
concurs se va afișa în data de 21.01.2020, ora 15.30; Termenul
în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă: Proba
scrisă: are loc în data de 27.01.2020, între orele 09.00-12.00;
Termenul în care se afișează rezultatele: 28.01.2020, ora 15.30;
Termenul în care se pot depune contestaţiile: 29.01.2020, între
orele 09.00-15.00; Termenul în care se afișează rezultatele
contestaţiilor: 30.01.2020, ora 15.30. Proba practică: are loc în
data de 31.01.2020, între orele 09.30–15.45; Termenul în care
se afișează rezultatele: 03.02.2020, ora 15.30; Termenul în care
se pot depune contestaţiile: 04.02.2020, între orele 09.00-15.00;
Termenul în care se afișează rezultatele contestaţiilor:
05.02.2020, ora 15.30. Interviul: are loc în data de 06.02.2020,
între orele 09.30–15.30; Termenul în care se afișează rezultatele: 07.02.2020, ora 15.30; Termenul în care se pot depune
contestaţiile: 10.02.2020, între orele 09.00-15.00; Termenul în
care se afișează rezultatele contestaţiilor: 11.02.2020, ora
15.30. Termenul în care se afișează rezultatele finale:
12.02.2020, ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul
Unităţii Militare 01357 București, Bulevardul Ghencea nr.43
A, sector 6, localitatea București, până la data de 16.01.2020,
ora 15.30. Detalii privind condiţiile generale și specifice pentru
ocuparea posturilor, tipul probelor de concurs, locul și ora
desfășurării acestora, tematica și bibliografia de concurs se pot
obţine: -la telefon 021/410.36.42, int.183, în zilele lucrătoare în
intervalul 08.30-15.30, persoană de contact p.c.c. Roșescu
Ștefania; -la sediul Unităţii Militare 01357 București; -pe
pagina de internet a Statului Major al Forţelor Terestre (www.
forter.ro); -pe portalul posturi.gov.ro.
l Secretariatul de Stat pentru Culte organizează la sediul
său din București, strada Nicolae Filipescu nr.40, sectorul 2,
în data de 28 ianuarie 2020,concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuţie, vacante, de: •Muncitor
calificat I. Pentru a ocupa un post contractual 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, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3
al Regulamentului– cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște
limba română, scris și 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) îndeplinește condiţiile de studii
și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcţiei contractuale de
muncitor calificat I sunt: •vechimea în specialitatea studiilor de cel puţin 3 ani; •studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; •atestat profesional privind
dobândirea de cunoștinţe electroenergetice staţii și reţele
electrice; •certificat de absolvire în meseria de instalator
instalaţii sanitare și gaze; •certificat de absolvire în meseria
de fochist cazane de apă caldă, cazane de abur joasă
presiune; •autorizaţie de fochist eliberată de Inspecţia de
Stat pentru controlul cazanelor recipienţilor sub presiune și
instalaţiilor de ridicat; •permis de conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-15 ianuarie 2020 ora 16.00 data limită pentru depunerea
dosarelor; -28 ianuarie 2020 probă scrisă; -30 ianuarie 2020
interviu. Conform art. 6 al 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 plătiţi din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare; 2. Copia actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 3.
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică; 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele
care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 7.
Curriculum vitae. Adeverinţa care atestă starea de sănătate
conţine, în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul

în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului. Copia actului de identitate,
copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau,
după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor
cu acestea. Bibliografia de concurs precum și informaţii
suplimentare se pot obţine de la Serviciul Economic,
Resurse Umane și Administrativ din cadrul Secretariatului
de Stat pentru Culte cu sediul în București, strada Nicolae
Filipescu, nr.40, sectorul 2, telefon 0730.642.321. Atribuţiile
postului: 1. Supravegherea funcţionării centralei termice,
urmărirea efectuării reviziei anuale a acesteia. 2. În caz de
necesitate asigură aerisirea instalaţiei de încălzire. 3. Asigurarea lucrărilor de întreţinere ale tâmplăriei interioare și ale
instalaţiei electrice. 4. Se preocupă de asigurarea și întreţinerea curăţeniei în curtea instituţiei. 5. Rezolvarea problemelor legate de PSI. 6.Preocuparea pentru menţinerea în
stare bună de funcţionare a instalaţiilor sanitare a instituţiei.
7. Primirea pe bază de inventar a autoturismului din dotare.
8. Asigură exploatarea și întreţinerea zilnică a autoturismului. 9. Solicitarea potrivit necesarului, a bonurilor cantităţi fixe pentru alimentarea autoturismului cu carburanţi.
10. Completarea zilnică a foii de parcurs. 11. Sesizarea către
compartimentul de resort a oricărei defecţiuni intervenite la
autoturism. 12. Parcarea autoturismului, în afara orelor de
program, numai în locul stabilit. 13. Asigură transportul
materialelor consumabile necesare instituţiei. 14. Implementează standardele de control intern managerial în cadrul
structurii organizatorice din care face parte.

VÂNZĂRI CASE
l Vând Casă 251mp + dependințe 150mp +teren 3.100mp,
str.Principală, Purcăreni, Argeș. Tel. 0723.410.612.

CITAŢII
l Clubul Sportiv F.C. Olimpia 2010 Satu- Mare este citat
pentru data de 09.01.2020 ora 08.30, la Judecătoria SatuMare, în dosar nr. 7198/296/2017* în proces cu Gurziu Ioan,
având ca obiect pretenţii.
l Muntean Maria, Solyom Elisabeta, Solyom Paul, Solyom
Maria sunt citaţi pentru data de 20.02.2020 ora 09.00, la
Judecătoria Șimleu- Silvaniei în dosarul nr. 1106/309/2018 în
proces cu Oros Maria, pentru masă succesorală și partaj.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova. Denumire
UAT: Bucov. Sectoare cadastrale: 15 și 54. OCPI Prahova
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.15 și 54, 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: 13.01.2020. Data de sfârșit a afișării: 12.03.2020.
Adresa locului afișării publice: comuna Bucov, sat Bucov,
strada Constantin Stere, nr.1, județul Prahova. Repere pentru
identificarea locației: Primăria Comunei Bucov. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Bucov și pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile
pentru cei interesați: telefon: 0244.275.046, fax: 0244.275.170
sau e-mail: registrulagricol@primariabucov.ro. 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/.

SOMAŢII
l România, Judecătoria Făgăraș, Județul Brașov. Dosar nr.
5781/226/2019. SOMAȚIE. Se aduce la cunoștință celor interesați ca petenta Chima Mariana a introdus la Judecătoria
Făgăraș acțiune prin care solicită să se constate că a dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
situat în localitatea Săsciori, nr.administrativ 116, comuna
Recea, jud.Brașov, identic cu cel înscris în C.F. nr. 102328
Recea, nr.top 202/2/2, cu îndeplinirea condițiilor prevazute de
dispozițiile art.130 din Decretul Lege nr. 115/1938. Persoanele
interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în
termen de o luna de la data afișării și publicării prezentei
somații. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 18.12.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator nr.2/23.12.2019 pentru Adunarea Generală a
Membrilor Fundaţiei Trestioreanu: Subscrisa, Fundaţia Trestioreanu, cu sediul în București, str. Lt. Aurel Botea nr.2, bl.B9,
sc.1, et.7, ap.46, Sector 3, înscrisă în Registrul asociaţiilor și
fundaţiilor, Partea B, Secţiunea a II-a, tinut la grefa Judecătoriei Sector 3 București la nr. 05/21.09.2016, având C.I.F.:
28476609, reprezentată legal prin Președintele Consiliului
Director, Dna. Sanda Corina –Alexandra, În baza prevederilor Statutului Fundatiei Trestioreanu și a dispoziţiilor O.G.
nr. 26/2000 privind asociaţiile și fundaţiile, Vă convoacă
pentru data de 10.01.2020, ora 14:00, la adresa din București,
str. Lt. Aurel Botea nr.2, bl.B9, sc.1, et.7, ap.46, Sector 3, unde
va avea loc Adunarea Generală a Membrilor Fundaţiei Trestioreanu. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate
stabilite de Statut, Adunarea Generală va fi reprogramată în
data de 15.01.2020, ora 14:00, în același loc, cu aceeași ordine
de zi. Ordinea de zi: 1. Realegerea Consiliului Director al
Fundaţiei Trestioreanu, pentru o perioadă de 4 ani. 2. Diverse.

LICITAŢII
l Instituția Primarului Orașului Voluntari este interesată de
închirierea unui spațiu având o suprafață de aproximativ
150-200mp, corespunzător tehnic desfășurării activităților
caracteristice Serviciului de Taxe și Impozite, fiind situat în
zona Pipera. Persoanele interesate pot depune oferte de
închiriere la registratura Instituției Primarului orașului Voluntari, B-dul.Voluntari nr.74, jud.Ilfov, până pe data de 10
ianuarie 2020, ora 15.00. Deschiderea ofertelor se va realiza în
data de 17.01.2020, ora 10.00.
l Instituția Primarului Orașului Voluntari este interesată de
închirierea unui imobil, în orașul Voluntari, județul Ilfov, de
aproximativ 1000mp. Este necesar ca imobilul construit să fie
din zidărie portantă, înalțime adecvată, ventilat, încălzit,
prevazut cu uși metalice spațioase, având toate utilitățile. Este
necesar ca imobilul respectiv să fie în aproprierea sediului
Instituției Primarului oraș Voluntari, situat în B-dul.Voluntari
nr.74, jud.Ilfov. Persoanele interesate pot depune oferte de
închiriere la registratura Instituției Primarului orașului Voluntari, B-dul.Voluntari nr.74, jud.Ilfov, până pe data de 10
ianuarie 2020, ora 15.00. Deschiderea ofertelor se va realiza în
data de 17.01.2020, ora 10.00.
l ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vrancea,
cu sediul în Focșani, b-dul Brăilei, nr.121bis, județul Vrancea,
cod: 620122, telefon/fax: 0237.213.977/0237.212.790, e-mail:
vrancea@anif.ro, organizează pe data de 14.01.2020, ora
10.00, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui mijloc
fix și a două obiecte de inventar, aprobate la casare, astfel:
Lot.1.Baracă metal 4x4x3 -preț pornire 300Lei -deteriorată;
Lot.2.Antenă stație radio 2 (două bucăți)- 900Lei- degradată.
Caietul de sarcini se oferă gratuit la sediul de mai sus și
conține informații referitoare la procedură, precum și documentele de calificare care se depun de către participant cu cel
mult 5 zile înainte de începerea licitației. Mijlocul fix și obiectele de inventar pot fi vizualizate. În caz de neadjudecare,
licitația se va repeta pe data de 21.01.2020, ora 10.00, și
28.01.2020, ora 10.00, în Focșani, b-dul Brăilei, 121bis, jud.
Vrancea. La licitație poate participa orice persoană fizică sau
juridică, aptă din punct de vedere fiscal. Cota de cheltuieli de
participare este de 5% din prețul de pornire. Informații
suplimentare la telefon: 0237.213.977, interior: 2623.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Bicaz, str.Barajului,
nr.4, județul Neamț, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233.254.310,
interior 107, fax: 0233.254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.ro,
e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@primariabicaz.
ro. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate: -Teren, în suprafaţă de 500m.p., situat în intravilan
Izvoru Muntelui, str.Izvoru Muntelui, oraș Bicaz, cu destinația:
„Parcare”, N.C.50866; -Teren, în suprafaţă de 201m.p., situat în
intravilan Bicaz, str.Dimitrie Leonida, oraș Bicaz cu destinația:
„Magazie pentru lemne și grădină”, N.C.52749; -Spațiu, în
suprafaţă de 16.25 m.p., situat în intravilan Dodeni, str.Barajului, nr.31A, oraș Bicaz, cu destinația: „Cabinet medical”,
N.C.632/1/0/9. Bunurile care urmează să fie concesionate,
conform H.C.L.nr.92 din 29.08.2019 și O.U.G.57/2019, aparțin
domeniului privat al Orașului Bicaz. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Orașul Bicaz.
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
Domeniului Public și Privat, strada Barajului, nr.4, județul
Neamț. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: prețul caietul de sarcini este de 30Lei/
exemplar, ce se achită la casierie, sau în contul
RO66TREZ4945006XXX000058. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.01.2020, ora 15.00. 4.Informaţii privind
ofertele: conform caietului de sarcini. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Bicaz, strada
Barajului, nr.4, județul Neamț. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 22.01.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Orașului
Bicaz, Biroul U.A.T., strada Barajului, nr. 4, județul Neamț. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, B-dul.Decebal, nr.5, telefon:
0233.212.717, fax: 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport Marfa emis pe
numele Șonea Cristian Ionut. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de Înregistrare B3679561 +Certificat
Constatator sediu din 28.11.2018, pentru Renewable Energy
Sources SRL, cu sediul în București, S4, Bd.C-tin Brâncoveanu, 116, C 1, Bl M2/III, Sc.3, Et.3, Ap.138, J40/13/2017,
CUI:28597538. Le declar nule.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare seria B, nr.3283562
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj al societății Markalpart SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str.Samuel Brassai, nr.15 ap.2-4, jud.Cluj, Număr de
ordine în Registrul Comerțului J12/961/2011, Cod unic de
înregistrare 28341822. Îl declarăm nul.

