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

l SC Huang Tina Shop SRL angajează 
manipulant mărfuri pentru magazin 
Craiova. Contact: 0763.921.003.

l Colegiul Tehnologic „V.Harnaj” 
scoate la concurs posturile de: maga-
ziner și supraveghetor noapte. Relaţii la 
tel.021.232.71.65.

l Lega Trucks SRL, cu sediul în sat 
Florești, comuna Florești, Dn (1-E 
60km 489-490), jud.Cluj, angajează 
muncitor spălare și curăţare cisterne. 
CV-urile se pot depune la sediul firmei. 
Informaţii la telefon: +40.372.652.974.

l Bluehost Construct Trading SRL, cu 
sediul în Mun.Satu Mare, Str.Anton 
Pann, nr.57, Jud.Satu Mare, angajează 
zidari, faianțari, electricieni și instala-
tori tehnico sanitare și gaze. Cerințe: 
diplome de calificare în domeniu și 
cunoștințe de limbă rusă și germană. 
Transmiterea CV-ului se face la e-mail: 
bluehostconstructtrading@yahoo.com. 
Numai candidații selectați vor fi contac-
tați.

l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a unui post 
vacant de execuţie de personal civil 
contractual de asistent medical prin-
cipal în cabinetul medicină dentară din 
secţia medicală (studii postliceale sani-
tare și grad profesional de asistent 
medical principal). Concursul se va 
desfășura astfel: 22.01.2019, ora 11.00- 
proba scrisă; 28.01.2019, ora 10.00- 
proba practică; 31.01.2019, ora 

10.30- interviu. Data limită de depunere 
a dosarelor: 14.01.2019, ora 16.00. 
Concursul se desfășoară la sediul 
Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, 
Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, 
București, unde se depun dosarele de 
concurs și sunt afișate și detaliile organi-
zatorice. Datele de contact ale secretari-
atului: tel.021.413.60.07, int.143.

l Primăria Comunei Cernat, județul 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant de șofer I 
(M) pentru deservirea microbuzului 
școlar, la Compartimentul administrativ 
gospodăresc, alimentare cu apă pota-
bilă, salubrizare, în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. Pentru a 
participa la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească cumulativ, alături de 
condiţiile generale prevăzute în art.3 
din HG nr.286/2011, următoarele 
condiţii specifice: a)Să aibă studii medii 
liceale; b)să dețină permis de conducere 
categoriile B și D; c)să dețină atestat 
profesional pentru transport public de 
persoane în termen de valabilitate; d)să 
fie apt psihologic pentru a conduce 
microbuz școlar; e)să aibă cel puţin 2 
ani vechime în muncă și în ocupaţia de 
șofer /conducător auto; f)să dețină 
cartela tahograf electronic valabilă; g)să 
dețină cazierul conducătorului auto de 
la Serviciul Circulație al Județului 
Covasna. Concursurile vor avea loc în 
două etape, o probă scrisă la sediul 
sus-menţionat la data de 22.01.2019, ora 
10.00, pentru ocuparea postului de șofer 
microbuz școlar, la Compartimentul 
administrativ gospodăresc, alimentare 
cu apă potabilă, salubrizare. Interviul la 
sediul sus menţionat pe data de 
25.01.2019, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere trebuie depuse la Primăria 
Cernat, Compartimentul relații cu 
publicul, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, respectiv cel 

târziu până la data de 15.01.2019 
(inclusiv), ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Cernat, Compartimentul relații cu 
publicul, tel.0267.367.501.

l Primăria Comunei Clejani, cu sediul 
în localitatea Clejani, strada Principală, 
nr.62, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor neca-
lificat, 1 post vacant, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
22.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 25.01.2019, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 8 clase; -fără vechime; 
-are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale. 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 Clejani. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Clejani, 
persoană de contact: Neagu Virginia, 
telefon: 0246.261.176, fax: 0246.261.176, 
e-mail: clclejanigr@yahoo.com.

l Primăria Comunei Cenad, cu sediul 
în localitatea Cenad, str.Principală, 
nr.652, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de: 
-Numele funcției: 1 post -muncitor cali-
ficat IV (Sector administrativ), conform 
H.G. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
28.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 30.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele: 
-condiții generale -conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 

H.G.nr.286 din 23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare; -condiții 
specifice- să fie absolvent de studii lice-
eale/postliceale /școală profesională în 
domeniile lăcătuș, lăcătuș mecanic, 
mecanic sculer matrițer, mecanic de 
mașini și utilaje; -permis de conducere- 
categoria B; -vechime în specialitatea 
studiilor absolvite- nu necesită vechime. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Cenad. 
Relații suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Cenad, persoană de contact: 
M a r i a n u ț  M i r o s l a v,  t e l e f o n : 
0256.374.501, fax: 0256.374.501, e-mail: 
primaria@cenad.ro.

l Şcoala Gimnazială Săsciori, cu sediul 
în Săsciori, str.Principală, nr.380, jud.
Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -Îngrijitor (0,50 normă) la Şcoala 
Primară Căpâlna (com. Săsciori).  
Condiţii de participare: localnic, studii 
generale sau medii, vechime în domeniu 
cel puţin 1 an. Concursul se va desfă-
șura în data de 22.01.2019, astfel: 
-Proba scrisă: 22.01.2019, ora 9.00; 
-Interviul: 22.01.2019, ora 11.00; -Proba 
practică: 22.01.2019, ora 12.00. Candi-
daţii vor depune dosarele până în data 
de 15.01.2019, la sediul instituţiei. 
Condiţiile generale de participare sunt 
cele prevăzute de art.3 din Anexa 1 la 
HG nr.286/2011, respectiv HG 
1027/11.11.2014. Informaţii suplimen-
tare se găsesc la sediul unităţii, Şcolii 
Gimnaziale Săsciori, str.Principală, 
nr.380, telefon/fax: 0258.741.213 și pe 
site-ul școlii: scsasciori.wix.com.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 

str.Coloniei, nr.106, judeţul Argeș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: -1 post: 
economist, gradul II, în cadrul Compar-
timentului Administrativ, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii, astfel:  1.Proba 
scrisă, 22.01.2019, ora 11.00; 2.Interviul, 
28.01.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Criterii la angajare: -Diplomă licenţă în 
știinţe economice; -Certificat absolvire 
curs în domeniul securităţii și sănătăţii 
în muncă; -Certificat absolvire curs 
Cadru tehnic PSI; -Vechime minimă în 
muncă: -6 luni vechime în specialitate 
dovedită cu documente justificative. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
14.01.2019, ora 14.00, la sediul Spita-
lului de Pneumoftiziologie Leordeni. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Leordeni, 
persoană de contact: jr.Stan Raluca-Mi-
haela, telefon: 0248.653.695, fax: 
0248.653.690, e-mail: runos@spitalleor-
deni.ro.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Centrul Regional pentru Dezvol-
tare Durabilă și Promovarea Turismului 
-Ţara Făgărașului, cu sediul în locali-
tatea Viștea de Jos, strada Principala, 
numărul 132, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Coordonator /
Şef Serviciu compartimentul Audit: 1, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.01.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 28.01.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
studii superioare de lungă durată finali-
zate cu diplomă de licenţă în domeniul 
financiar-contabil; -vechime: minim 7 
ani în domeniul studiilor, minim 3 ani în 
funcţii de conducere (Director/ Şef 
departament/ Şef birou/compartiment /
serviciu). -avizul entităţii publice 
ierharhic superioare (Unitatea Centrală 
de Armonizare pentru Auditul Public 
Intern) conform Legii 672/2002; 
-Cunoștinţe de operare PC-Word, 
Excel, Power-Point; -Capacitate de 
analiză și sinteză; -Atenţie la detalii, 
acurateţe: capacitatea de a sintetiza 
informaţia critică; -Bune abilitităţi de 
comunicare, leadership și coaching; 
-Disponibilitatea de deplasare în teren. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
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zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
la sediul Asociaţiei. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Viştea de Jos, nr.132, 
judeţul Braşov, persoană de contact: 
Bogdan Ioana, telefon: 0746.493.206, 
fax: 0268.247.303, e-mail: tara.fagara-
sului@yahoo.com.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, Judeţul 
Argeş, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform H.G.nr. 
286/2011, nominalizate astfel: -un post 
asistent/ă medical/ă debutant/ă, specia-
litatea „medicină generală”, în secţia 
Pediatrie III, studii postliceale, fără 
vechime, vacant pe perioadă nedetermi-
nată; -un post asistent/ă medical/ă 
debutant/ ă, specialitatea „balneofizio-
kinetoterapie şi recuperare”, în Labo-
rator Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie, studii postliceale, fără 
vechime, vacant pe perioadă nedetermi-
nată; -un post îngrijitoare, în Gardero-
bieri, studii şcoală generală, fără 
vechime, vacant pe perioadă nedetermi-
nată; -un post operator date I, în Servi-
ciul Informatică şi Statistică Medicală, 
studii medii sau postliceale, vechime 6 
ani şi 6 luni în specialitate; vacant pe 
perioadă nedeterminată. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii din 
Piteşti,  str.Dacia nr.1, judeţul Argeş, 
sau la o alta locaţie ce va fi anunţată 
ulterior, în data de 04.02.2019 proba 
scrisă, ora 10.00, iar interviul se va 
susţine în data de 08.02.2019, ora 10.00, 
pentru toţi candidaţii promovaţi la 
proba scrisă, inclusiv după soluţionarea 
contestaţiilor. Data limită până la care 
se pot depune dosarele candidaţilor- 
14.01.2019, ora 12.00 -la serviciul 
Runos-Juridic-Contencios. Date de 
contact secretar comisie de concurs 
-telefon 0248.220.800, interior 113.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, Judeţul 
Argeş, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform H.G.nr. 
286/2011, nominalizate astfel: -un post 
fizician medical debutant,  în  Laborator 
Radiologie şi Imagistică Medicală, 
studii superioare în fizică sau echiva-
lent, fără vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post inginer gr.I, în 
Serviciul Tehnic, Administrativ, Repa-
raţii, Investiţii, studii superioare, 
vechime 3 ani şi 6 luni în specialitate; 
vacant pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din Piteşti, str.Dacia, nr.1, 
judeţul Argeş, sau la o alta locaţie ce va 
fi anunţată ulterior, în data de 
05.02.2019- proba scrisă, ora 10.00, iar 
interviul se va susţine în data de 
11.02.2019, ora 10.00, pentru toţi candi-
daţii promovaţi la proba scrisă, inclusiv 
după soluţionarea contestaţiilor. Data 
limită până la care se pot depune dosa-
rele candidaţilor- 14.01.2019, ora 12.00, 
la serviciul Runos-Juridic-Contencios. 
Date de contact secretar comisie de 
concurs -telefon 0248.220.800, interior 
113.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, Judeţul 
Argeş, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante, conform H.G.nr. 

286/2011, nominalizate astfel: -un post 
bucătar, în Bloc Alimentar, studii şcoală 
generală, vechime 6 luni în meserie, 
vacant pe perioadă nedeterminată; -un 
post muncitor necalificat II, în Bloc 
Alimentar, studii şcoală generală, fără 
vechime şi fără spor, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post muncitor neca-
lificat I, în Bloc Alimentar, studii şcoală 
generală, fără vechime, vacant pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii din Piteşti, 
str.Dacia, nr.1, judeţul Argeş, sau la o 
alta locaţie ce va fi anunţată ulterior, în 
data de 06.02.2019 - proba scrisă, ora 
10.00, iar interviul se va susţine în data 
de 13.02.2019, ora 10.00, pentru toţi 
candidaţii promovaţi la proba scrisă, 
inclusiv după soluţionarea contestaţi-
ilor. Data limită până la care se pot 
depune dosarele candidaţilor - 
14.01.2019, ora 12.00 la serviciul 
Runos-Juridic -Contencios. Date de 
contact secretar comisie de concurs - 
telefon 0248.220.800, interior 113.

l Primăria Comunei Șeica Mare, jud. 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții contractuale de 
execuție vacante pe perioadă nedeter-
minată. Data concursului: -Proba scrisă 
-23 ianuarie 2019 -ora 10.00; -Interviul 
-23 ianuarie 2019 -ora 13.00. 1.Referent 
IA, nivel de studii medii, în cadrul 
Compartimentului Cămine Culturale 
-post vacant. Condiții: Cele prevăzute 
de art.3 al Regulamentului -cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011. Specifice: a)
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b)Cunoştințe de operare: 
PC, Word, nivel mediu; c)Vechime 
necesară ocupării postului: minim 15 
ani; d)Să posede carnet de conducere cu 
gradele: B, E, D; e)Domiciliul obliga-
toriu în comuna Șeica Mare; f)Abilități 
de comunicare, capacitate de transmi-
tere a ideilor scris/vorbit, capacitate de 
analiză, inițiativă, capacitate de lucru în 
echipă, seriozitate şi dinamism. Dosa-
rele se depun până în data de 
14.01.2019, ora 12.00, la secretariatul 
Primăriei Comunei Șeica Mare, jud.
Sibiu. Bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de însriere 
se pot obține de la Compartimentul  
Resurse Umane din cadrul Primăriei 
Comunei Șeica Mare, str.Șoseaua Sibi-
ului, nr.415, jud.Sibiu. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Șeica Mare, jud.Sibiu. Informații supli-
mentare se pot obține la telefonul 
0269.853.113, persoană de contact 
Săncelean Mioara.

l Muzeul Țării Crişurilor, cu sediul în 
localitatea Oradea, str. Armatei 
Române, nr.1/A, judeţul Bihor, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale vacante, conform HG 
286/23.03.2011, de: -Economist, un 
post, S IA, la Biroul Contabilitate şi 
Resurse Umane; -Șef Birou, un post 
(Resurse Umane), S II, la Biroul Conta-
bilitate şi Resurse Umane; -Magazioner, 
M I, un post, la Biroul Contabilitate şi 
Resurse Umane; -Muzeograf, S I, două 
posturi, la Secția Relații Publice; 
-Muzeograf, S IA, un post, la Secția 
Artă; -Muzeograf, S II, un post, la 
Secția Artă; -Muzeograf, S I, două 

posturi, la Secția Istorie; -Muzeograf, S 
IA, un post, la Secția Muzee Memoria-
le-Muzeul Memorial Ady Endre; 
-Muzeograf, S IA, două posturi, 
conform HG 286/23.03.2011, la Secția 
Științele Naturii. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
22.01.2019, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 31.01.2019, ora 11.00. Pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
generale, conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare: a)au cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b)cunosc limba română, scris 
şi vorbit; c)cunoaşterea unei limbi de 
circulație internațională constituie 
avantaj (de preferință limba engleză) şi, 
de asemenea, pe lângă engleză şi a altor 
limbi străine; d)au vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; e)au 
capacitate deplină de exerciţiu; f)au o 
stare de sănatate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; g)îndeplinesc 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; h)nu au fost condamnate defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legatură cu serviciul, care împiedică 
infăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care le-ar face 
incompatibile cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale sunt: 
-Economist, S IA, la Biroul Contabili-
tate şi Resurse Umane: -studii superi-
oare de lungă durată, ştiințe economice; 
-cunoştinţe operare PC; -vechime în 
specialitate 9 ani; -Șef Birou, un post 
(Resurse Umane), S II, la Biroul Conta-
bilitate şi Resurse Umane: -studii supe-
rioare de lungă durată, ştiințe 
economice; -cunoştinţe operare PC; 
-vechime în specialitate 10 ani; -Maga-
zioner, M I, un post, la Biroul Contabili-
tate şi Resurse Umane: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe 
operare PC;  -vechime în muncă minim 
3 ani; -Muzeograf, S II, un post, la 
Secția Artă: -studii superioare de speci-
alitate sau specialităţi înrudite (istorie, 
istoria artei, filologie); -cunoaşterea cel 
puţin a unei limbi de circulaţie interna-
ţională; -cunoştinţe operare PC; -Muze-
ograf, S I, două posturi, la Secția Relații 
Publice: -Muzeograf, S I, două posturi, 
la Secția Istorie: -studii superioare de 
specialitate sau specialităţi înrudite 
(istorie, istoria artei, filologie); -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 4 ani; 
-cunoaşterea cel puţin a unei limbi de 
circulaţie internaţional; -cunoştinţe 
operare PC; -Muzeograf, S IA, un post, 
la Secția Artă: -Muzeograf, S IA, un 
post, la Secția Muzee Memoriale-Mu-
zeul Memorial Ady Endre: -Muzeograf, 

S IA, două posturi, la Secția Științele 
Naturii: -studii superioare de speciali-
tate sau specialităţi înrudite (istorie, 
istoria artei, filologie); -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 7 ani; 
-cunoaşterea cel puţin a unei limbi de 
circulaţie internaţională; -cunoştinţe 
operare PC. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv pînă în 
15.01.2019, ora 16,00, la sediul Muze-
ului Țării Crişurilor, cu sediul în locali-
tatea Oradea, str.Armatei Române, 
nr.1/A, judeţul Bihor. Conform art.6 al 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
pentru înscrierea la concurs, candidatii 
vor prezenta un dosar de concurs care 
va conține urmatoarele documente: 
a.cererea de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; b.copia 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c.copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de auto-
ritatea sau instituţia publică; d.carnetul 
de muncă sau, dupa caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie; e.cazierul judiciar sau o decla-
raţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; f.adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni ante-
rior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de catre unităţile sanitare abilitate; g.
curriculum vitae. Adeverinţă care 
atestă starea de sănătate conține, în 
clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătății. În 
cazul în care candidatul depune o 
declaraţie pe proprie răspundere că nu 
are antecedente penale, în cazul în care 
este declarat admis la selecția dosarelor, 
are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului. Copia 
actului de identitate, copiile documen-
telor de studii şi carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea vor fi prezentate şi în original 
în vederea verificării conformității copi-
ilor cu acestea. Detalii privind biblio-
grafia de concurs şi documentele pentru 
dosarul de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: www.mtarii-
crisurilor.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul Muzeului Țării Crişu-
rilor, din Oradea, Str.Armatei Române, 
nr.1/A, telefon 0259.706.103.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului-Buzău, 

organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuţie vacante 
din cadrul unui Serviciu din structura 
instituţiei, astfel: Serviciul  Resurse 
Umane şi Salarizare-Compartimentul 
Salarizare. Consilier, clasa I, grad 
profesional superior-1 post. Tip 
concurs: Recrutare pe functie de 
execuție. Data de sustinere a probei 
scrise: 28.01.2019, ora 10:00. Data de 
susținere a interviului: maxim 5 zile 
lucrătoare de la proba scrisă. Locaţia de 
desfăşurare a concursului: Buzău, 
sediul DGASPC. Observaţii suplimen-
tare: Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul DGASPC Buzău. 
Condiții de participare: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (R2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă,  ramura de 
ştiință: ştiințe administrative, ramura 
de ştiință: ştiințe economice, domeniul 
de licență: contabilitate, economie; 
vechime în specialitatea studiilor minim 
7 ani; Dosar de înscriere: Pentru 
concursul de recrutare (funcţii publice 
de conducere şi funcţii publice de 
execuţie), dosarul va cuprinde următoa-
rele documente, conform prevederilor 
art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul DGASPC Buzău şi la nr.de 
telefon 0238.711052.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului-Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuţie vacante 
din cadrul unui serviciu din structura 
instituţiei, astfel: Serviciul Contabili-
tate, Consilier, clasa I, grad profesional 
superior-1 post. Tip concurs: Recrutare 
pe functie de execuție. Data de susti-
nere a probei scrise: 28.01.2019, ora 
10:00. Data de susținere a interviului: în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. Locaţia de desfăşu-
rare a concursului: Buzău, sediul 
DGASPC. Observaţii suplimentare: 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul DGASPC Buzău. 
Condiții de participare: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (R2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: studii superioare de 
lunga durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, ramura de 
ştiință: ştiințe economice; vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani. 
Dosar de înscriere:Pentru concursul de 
recrutare (funcţii publice de conducere 
şi funcţii publice de execuţie), dosarul 
va cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art. 49 din Hotă-
rârea Guvernului nr.611/2008 pentru 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Joi, 27 decembrie 2018

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată şi completată 
de H.G.nr.1173/2008. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul DGASPC 
Buzău şi la nr.de telefon 0238.711052.

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 20 şi 22 februarie 2019, la 
sediul din Splaiul Independenţei nr.5, 
sector 4, pentru ocuparea posturilor de 
grefier vacante pe durată determinată, 
astfel: cu studii superioare la Tribunalul 
Călăraşii-1 post, Judecătoria Slobozia-1 
post şi Judecătoria Urziceni-1 post, 
precum şi cu studii medii: Judecătoria 
Giurgiu-1 post, Judecătoria Slobozia-1 
post şi Judecătoria Turnu Măgurele-1 
post. Condiţiile de participare, tema-
tica, bibliografia şi actele necesare 
înscrierii la concurs vor fi afişate la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti şi pe 
pagina de Internet la adresa: http://
www.cab1864.eu, la rubrica Resurse 
Umane-Concursuri/Examene. Cuan-
tumul taxei de concurs este de 150 lei şi 
se achită la casieria Curţii de Apel 
Bucureşti. Dosarele de concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucu-
reşti-Splaiul Independenţei nr.5, sector 
4, mezanin, cam.M01, până la data de 
30.01.2019 (inclusiv), în zilele lucrătoare 
între orele 9.00-16.00.

l Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, strada 
G-ral Berthelot, nr.23, sector 1, cod 
010168, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: tehnician (laborator chimie), 1 (un) 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.01.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
23.01.2019, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: studii medii, diplomă de bacala-
ureat filiera teoretică -profil real sau 
filiera tehnologică -profil tehnic, cunoş-
tințe teoretice şi practice de chimie la 
nivel minim de liceu; -vechime: 5 (cinci) 
ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului 
Național „Sfântul Sava” Bucureşti, 
strada G-ral Berthelot, nr.23, sector 1, 
cod 010168. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Național „Sfântul 
Sava” Bucureşti, sector 1, strada G-ral 
Berthelot, nr.23, persoană de contact: 
Stoica Pompilia- secretar şef, telefon: 
021.314.92.94, fax: 021.312.68.21, 
e-mail: secretariatsfsava@gmail.com.

l Clubul Sportiv Chimia Rm. Valcea 
anunta scoaterea la concurs, cu respec-
tarea prevederilor H.G 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului –cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant perma-
nent  corespunzator functiilor contrac-
tuale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a postului contractual  
vacant de   instructor sportiv. Conditii 
de participare la concurs: - Conditii de 
studii:-studii medii, diploma de bacala-
ureat; carnet de instructor sportiv, nu 

necesita vechime. Tipul probelor de 
concurs, locul, data si ora desfasurarii 
acestora: Concursul va avea loc la 
sediul Clubului Sportiv Chimia Rm.
Valcea, str. Nicolae Balcescu, nr. 24, jud. 
Valcea; - Termen depunere dosare de 
concurs: 08.02.2019- ora 14.00; - Proba 
scrisa: 25.02.2019- ora 09.00; - Proba 
practica: 27.02.2019 - ora 09.00. Condi-
tiile de participare la concurs si biblio-
grafia sunt afisate la sediul C.S Chimia 
Rm.Valcea.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale vacante, pe durată 
nedeterminată: -1 (un) post muncitor 
calificat II -electrician -Echipa Munci-
tori Punct Staţie Oxigen. Concursul se 
va desfăşura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 15.01.2019, ora 
13.00; -Testarea psihologică: în data de 
22.01.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 28.01.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 01.02.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii cu 
diplomă bacalaureat; -categoria de 
calificare 3 sau 4; -6 ani vechime în 
meserie. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact: 
tehnician economist Ştefan Alexan-
dru-Marius, telefon: 021.201.09.80, 
interior: 3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în Bacău, str.Henri 
Coandă, nr.5-12, județul Bacău, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
postului vacant de personal contrac-
tual: muncitor calificat IV-I, speciali-
tatea mecanic auto, cod COR 723103, 
prevăzut în cadrul serviciului Logistic, 
astfel: -04.03.2019, ora 10.00, proba 
practică; -11.03.2019, ora 10.00, inter-
viul. Pregătire: minim studii gimnaziale 
şi şcoală profesională, specialitate/profil 
„mecanic auto” sau curs mecanici auto, 
permis de conducere categoria B sau C. 
Loc de desfăşurare: sediul Grupării de 
Jandarmi Mobile Bacău. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele de 
concurs: 17.01.2019, ora 15.00, la sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. 
Date de contact ale secretariatului: 
telefon: 0234.585.570, interior: 24118 
sau 24119.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în Bacău, str.Henri 
Coandă, nr.5-12, județul Bacău, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
postului vacant de personal contrac-
tual: muncitor calificat IV-I, speciali-
tatea ospătar, prevăzut în cadrul 
serviciului Logistic, astfel: -05.02.2019, 
ora 10.00, proba practică; -11.02.2019, 

ora 10.00, interviul. Pregătire: minim 
studii gimnaziale şi curs de calificare/
specializare care să ateste calificarea de 
ospătar. Loc de desfăşurare: sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. 
Data-limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs: 17.01.2019, ora 
15.00, la sediul Grupării de Jandarmi 
Mobile Bacău. Date de contact ale 
secretariatului: telefon: 0234.585.570, 
interior: 24118 sau 24119.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în Bacău, str.Henri 
Coandă, nr.5-12, județul Bacău, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
postului vacant de personal contrac-
tual: muncitor calificat IV-I, speciali-
tatea instalator sanitar, prevăzut în 
cadrul serviciului Logistic, astfel: 
-18.02.2019, ora 10.00, proba practică; 
-25.02.2019, ora 10.00 interviul. Pregă-
tire: minim studii gimnaziale şi şcoală 
profesională, specialitate/profil insta-
lator sanitar reţele termice şi sanitare/
curs instalator sanitar. Loc de desfăşu-
rare: sediul Grupării de Jandarmi 
Mobile Bacău. Data-limită până la care 
se pot depune dosarele de concurs: 
17.01.2019, ora 15.00, la sediul Grupării 
de Jandarmi Mobile Bacău. Date de 
contact ale secretariatului: telefon: 
0234.585.570, interior: 24118 sau 24119.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.Bogdan 
Vodă, nr.14, judeţul Maramureş, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante, din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului municipiului 
Sighetu Marmației. Data desfăşurării 
concursului: -proba scrisă în data 
05.02.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 08.02.2019, ora 10.00. Condiţii 
de participare: Generale: prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 (r2). -1 
post consilier, clasa I, grad profesional 
superior, la Compartimentul Investiţii: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în speciali-
tatea: -Ştiinţe inginereşti -inginerie 
civilă -specializarea - construcţiilor 
civile, căi ferate, drumuri şi poduri, 
instalaţii; -Ştiinţe inginereşti -inginerie 
electrică -specializarea -electrotehnică, 
electromecanică; -vechime în speciali-
tatea studiilor, potrivit art.57 din Legea 
nr.188/1999 (r2)- 7 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei, 
camera 6, în termen de maximum 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Municipiului Sighetu 
Marmației, nr. de telefon 0262.311.300, 
interior 138, nr.fax: 0262.311.296, 
persoană de contact: Mariş Gafia 
-inspector -Salarizare, resurse umane, 
mail: maris_gafia@yahoo.com.

l Primăria Comunei Nucşoara, 
Judeţul Argeş anunţă în conformitate 
cu prevederile art.22 alin.(1) lit.j) şi cele 
ale art. 58 alin. (3) -(4) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum şi 
cu art.39 alin.(1) din Hotărârea Guver-

nului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Primăria comunei Nucşoara, judeţul 
Argeş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie, 
vacantă: Inspector, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului 
„Urbanism, Dezvoltare locală, Achiziţii 
Publice, - Resurse umane, Relaţii cu 
publicul”. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: -vechime în 
specialitatea studiilor: nu este cazul; 
-studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență,  respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență într-unul din următoarele 
domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe admi-
nistrative, ştiinţe economice, ştiinţe 
tehnice sau inginerie. Condiţii de desfă-
şurare a concursului: Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei comunei 
Nucşoara, astfel: -proba scrisă 
-28.01.2019, ora 10.00; -interviul 
-01.02.2019, ora 10.00. Dosarele de 
concurs se pot depune în 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul autorităţii 
publice. Bibliografia şi condiţiile de 
participare a concursului se afişează la 
sediul primăriei comunei Nucşoara. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Nucşoara, 
judeţul Argeş şi la nr.de telefon 
0248.582.013.

l Administrația Națională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale, 
Unitatea Teritorială 235, cu sediul în 
localitatea Gura Ocniței, județul 
Dâmbovița, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice vacante de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Financiar Contabili-
tate. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
conform art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Concursul se va desfă-
şura la sediul ANRSPS -UT 235, din 
localitatea Gura Ocniței, jud.Dâmbo-
vița, în data de 29.01.2019, ora 10.00,  
proba scrisă şi în data de 31.01.2019, 
ora 10.00, interviul. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe inginereşti, dome-
niul de licență, inginerie civilă, ingineria 
instalațiilor, inginerie electrică, ingi-
neria transporturilor, inginerie meca-
nică, inginerie industrială; -vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției, minim 7 ani; 
-pentru candidatul declarat Admis la 
concurs se solicită obligatoriu  aviz 
pentru obţinerea certificatului de secu-
ritate pentru acces la informaţii clasifi-
cate, nivel „Secret”. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
ANRSPS UT 235. Condițiile de partici-

pare la concurs, bibliografia stabilită şi 
actele necesare pentru dosarul de 
concurs se afişează la sediul ANRSPS 
UT 235 şi pe site-ul www.anrsps.gov.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul instituției ANRSPS UT 235. 
Persoană de contact: Dascalu Dorina, 
referent, telefon 0245.673.137, e-mail: 
dorina.dascalu@anrsps.gov.ro.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale- UT 
360, cu sediul în Curtea de Argeş, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei contractuale de 
execuție vacantă de muncitor calificat I 
din cadrul compartimentului Întreți-
nere Exploatare. Concursul se organi-
zează la sediul Administraţiei Naţionale 
a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale- UT 360 din Curtea de Argeş, 
în data de 23.01.2019, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 29.01.2019, ora 
10.00, proba interviu. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de Muncitor calificat I, 
conform art.3 din HG286/23.03.2011 cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
să aibă studii medii, vechime în muncă 
-minim 3 ani, certificat de calificare/
atestat pentru meseria de instalator. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anuntului, la sediul 
A.N.R.S.P.S.- UT 360 Curtea de Argeş. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 alin.(1) din 
H.G.nr. 286/23.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia 
stabilită şi actele necesare pentru 
dosarul de concurs se afişează la sediul 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale- UT 360, 
pe site-ul  www.anrsps.gov.ro şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0248.721.051.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale- UT 
360, cu sediul în Curtea de Arges, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
entru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei contractuale de execuție 
vacantă de muncitor calificat I 
(pompier) din cadrul compartimentului 
Pază -PSI. Concursul se organizează la 
sediul Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale- UT 360 din Curtea de Argeş, 
în data de 28.01.2019, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 31.01.2019, ora 
10.00, proba interviu. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de muncitor calificat I 
(pompier) ,  conform art .3  din 
HG286/23.03.2011 cu modificările şi 
completările ulterioare şi să aibă studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime în muncă -minim 3 ani, 
atestat de pompier sau obținerea după 
angajare în termen de 12 luni a aces-
tuia, atestat agent de securitate, aviz 
pshihologic din care să rezulte că solici-
tantul este apt să folosească arme şi 
muniții letale. Dosarele de înscriere la 
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concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anuntului, la sediul A.N.R.S.P.S.- UT 
360 Curtea de Argeş. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.6 alin (1) din H.G.nr. 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia stabi-
lită şi actele necesare pentru dosarul de 
concurs se afişează la sediul Adminis-
traţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale- UT 360, pe site-ul 
www.anrsps.gov.ro şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0248.721.051.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Vrancea, cu sediul în localitatea 
Focşani, b-dul Unirii, nr.12, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de execuţie de îngrijitor la Centrul de 
Agrement Gălăciuc, 1 post, conform 
H.G.nr. 286/ 2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în data 
de 28.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 29.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale; -nu este nece-
sară vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul instituţiei din 
mun. Focşani, b-dul Unirii, nr.12. 
Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Vrancea, telefon: 0237.212.536.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează 
concurs, în temeiul Hotărârii Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 
04.02.2019- 08.02.2019 pentru ocuparea 
unor posturi vacante repartizate pe 
perioadă determinată, pentru imple-
mentarea Programului Național de 
Cadastru şi Carte Funciară, corespun-
zător funcției contractuale de execuție 
din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Constanța, cu 
încadrare pe perioadă determinată de 
36 de luni, după cum urmează: Servi-
ciul Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică: -1 post consilier cadastru gradul 
IA- Cerinţele postului: studii de specia-
litate: studii universitare cu  licență sau 
absolvite cu diplomă– specializarea  
cadastru, geodezie, topografie, măsură-
tori terestre şi cadastru; vechime  în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 ani şi 6 luni; cunoş-
tințe operare calculator. -1 post consilier 
cadastru gradul II- Cerinţele postului: 
studii de specialitate: studii universitare 
cu  licență sau absolvite cu diplomă - 
specializarea  cadastru, geodezie, topo-
grafie, măsurători terestre şi cadastru; 
-vechime  în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 
luni; -cunoştințe operare calculator. -1 
post referent treapta II. Cerinţele 
postului: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: 6 luni; -cunoştințe operare 
calculator. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 

data de 15.01.2019 inclusiv, ora 16,30 la 
sediul OCPI Constanța, secretariat. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba 
scrisă: -04.02.2019, ora 10.00; Interviul: 
-08.02.2019, ora 10.00. Relații suplimen-
tare: la sediul OCPI  Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, 
telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.
ro şi pe site-ul www.ocpict.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în Mun. 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, jud. 
Constanța organizează, în temeiul H.G. 
nr. 286/2011, modificată şi completată, 
concurs pentru ocuparea unor posturi, 
încadrare pe perioadă nedeterminată 
corespunzătoare funcțiilor contractuale 
de execuție, după cum urmează: Servi-
ciul Cadastru- Biroul Fond Funciar: -1 
post consilier cadastru gradul I -Cerin-
ţele postului: studii de specialitate: 
studii universitare cu  licență sau absol-
vite cu diploma- specializarea  cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători terestre 
şi cadastru; vechime  în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim  3 ani şi 6 luni; cunoştințe 
operare calculator. -1 post referent 
treapta I -Cerinţele postului: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; vechime  în muncă: minim 3 ani şi 
6 luni; cunoştințe operare calculator. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
15.01.2019 inclusiv, ora 16,30 la sediul 
OCPI Constanța, secretariat. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă: 
-28.01.2019, ora 10.00; Interviul: 
-01.02.2019, ora 10.00. Relații suplimen-
tare: la sediul OCPI  Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, 
telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.
ro şi pe site-ul www.ocpict.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează 
concurs, în temeiul Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, în perioada 06.02.2019- 
12.02.2019 pentru ocuparea unui post 
vacant repartizat pe perioadă determi-
nată, pentru implementarea Programului 
Național de Cadastru şi Carte Funciară, 
corespunzător funcției contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Constanța, cu 
încadrare pe perioadă determinată de 36 
de luni, după cum urmează: Serviciului 
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistema-
tică- 1 post consilier juridic gradul IA. 
Cerinţele Postului: -studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau cu 
diploma- specializarea  drept; -vechime  
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului minim 6 ani şi 6 luni. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
15.01.2019 inclusiv, ora 16,30 la sediul 
OCPI Constanța, secretariat. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă: 
-06.02.2019, ora 10.00. Interviul: 
-12.02.2019, ora 10.00. Relații suplimen-
tare: la sediul OCPI  Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, 
telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro 
şi pe site-ul www.ocpict.ro.

l Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, str. 

Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, sector 5, 
organizează concurs în data de 
29.01.2019 (proba scrisă)- ora 10.00, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, după cum urmează: 
Serviciul Amenzi şi Alte Venituri: -un 
post  inspector, clasa I,  grad profesional 
asistent. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -depu-
nerea dosarelor se face în termen de 
maxim 20 zile de la data apariţiei anun-
ţului  în Monitorul Oficial al României, 
partea a- III-a, în perioada 27.12.2018– 
15.01.2019 la sediul DITL Sector 5 din  
Bucureşti Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. 
S13 sector 5- Compartimentul Resurse 
Umane şi SSM; -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 29.01.2019  ora 
10.00 la sediul DITL Sector 5 din  Bucu-
reşti Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13 
sector 5; -interviul va avea loc, după 
proba scrisă, la o dată care va fi anun-
ţată ulterior. Condiţiile generale pentru 
participare la concurs, condiţiile speci-
fice, bibliografia şi atribuţiile din fişele 
de post sunt afişate pe pagina oficială 
(www.ditl5.ro),  precum şi la avizierul 
Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, str. 
Mihail Sebastian nr. 23, bl.S13, sector 5. 
Relaţii  suplimentare cu privire la acest 
concurs se pot obţine la sediul DITL 
Sector 5 din Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13, sector 5, tel. 0724500063– 
inspector Samoila Cristina în cadrul  
Compartimentului  Resurse  Umane şi  
SSM, e-mail: secretariat@ditl5.ro.

l Direcția Generală de Poliție Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti  cu 
sediul în B-dul Libertății, nr.18, Bloc 
104, Sector 5, va organiza concurs/ 
examen pentru ocuparea unui post 
contractual de execuție vacant de 
arhivar (M),  grad profesional I, în data 
de 22.01.2019, ora 10,00- proba scrisă şi 
proba interviu în data de 25.01.2019, 
ora 10,00. Pentru ocuparea postului 
sunt necesare: •studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; •vechime în 
funcția de arhivar de minim 3 luni. 
Condițiile de desfăşurare şi participare 
la concurs/ examen, condițiile specifice 
ocupării postului contractual de 
execuție vacant, bibliografia se vor afişa 
la sediul Direcția Generală de Poliție 
Locală şi Control a Municipiului Bucu-
reşti, pe site-ul instituției (www.plmb.ro) 
şi pe portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
înscriere se depun la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în 
Muncă din cadrul Direcției Generale de 
Poliție Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti, cu sediul în B-dul Libertății 
nr.18, bl.104, sector 5, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anun-
țului, respectiv 10.01.2019 ora 16,00. 
Relații suplimentare la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi Sănătate 
în Muncă, 021/5391425.

l Aeroclubul României cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unori posturi vacante 
-personal contractual- în data de 
23.01.2019, ora 10.00 proba scrisă, 
respectiv în data 29.01.2019, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Aeroclubului României până la data 
15.01.2019, ora 12.00. Relaţii suplimen-

tare se obţin la telefon 0372.705.952– 
persoana de contact Călin Cristiana. 
Candidaţii trebuie să îndeplinesca 
condiţiile specifice pentru postulurile 
scoase la concurs astfel: •Comandant 
Aeroclub Teritorial- AT Ploieşti- 1 post: 
-studii medii şi licenţă de personal navi-
gant sau licenţă personal tehnic aerona-
utic; -deţinător calificării/ certificatului 
de instructor pentru minim o clasă/ un 
tip de aeronave şi experienţă de minim 
1 an în specialitate ca instructor de zbor 
sau licenţă de personal tehnic aerona-
utic şi minim 2 ani vechime în activi-
tatea tehnică în cadrul unităţii. 
•Mecanic întreţinere aparate de lansare 
la zbor debutant- AT Ploieşti- 1 post: 
-şcoală profesională; -deţinător al 
licenţei de personal tehnic aeronautic cu 
licenţă în termen de valabilitate. 
•Economist Gr. II -Serviciul Financiar- 
1 post: -studii superioare economice; 
-vechime în specialitate minim 6 luni. 
Calendarul de desfăşurare a concur-
sului: -28.12.2018– 15.01.2019- depu-
nere dosare înscriere concurs (ora 
12,00); -16.01.2019- selecţie dosare şi 
afisare rezultat; -17.01.2019- depunere 
contestaţii selecţie dosare; -18.01.2019- 
soluţionare contestaţii selecţie dosare şi 
afişare; -23.01.2019- proba scrisă- ora 
10.00; -23.01.2019- afişare rezultate 
proba scrisă, ora 15,00; -25.01.2019- 
contestaţii probă scrisă; -28.01.2019- 
afişare rezultat contestaţii probă scrisă; 
-29.01.2019- interviu începând cu ora 
10,00; -30.01.2019- afişare rezultate 
interviu ora 12,00; -31.01.2019- depu-
nere contestaţii interviu; -01.02.2019- 
soluţionare contestaţii interviu şi afişare 
rezultate finale, ora 12,00. Informaţii 
privind înscrierea la concurs şi depu-
nerea dosarelor: •Candidaţii trebuie să 
îndeplinescă condiţiile minime de 
vechime în specialitate necesare exerci-
tării funcţiei.•În termen de 10 zile de la 
publicarea anunţului, respectiv până în 
data de 15.01.2019 ora 12.00, candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formularul de 
înscriere (se pune la dispoziţie de către 
Serviciul Resurse Umane al Aeroclu-
bului României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de studii şi 
a altor acte care atestă efectuarea speci-
alizării; d) Copii licenţe care atestă 
specializarea pentru postul solicitat; e)  
Copia carnetului de muncă şi/sau 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă  şi după caz, vechimea în specia-
litate necesare ocupării funcţiei; f) 
Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; 
h) Adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau de către unităţi 
sanitare abilitate şi  care să conţină în 
clar, data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia- în format standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
•Actele prevăzute la pct 2 lit.b)-e) vor fi 
prezentate şi în original, în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Ministerul Afacerilor Interne organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, vacante, de 
referent, clasa III, grad profesional 
principal din cadrul Direcției Generale 
Management Resurse Umane- Serviciul 
Gestiune şi Planificare. Concursul se 

desfăşoară la sediul Ministerului Aface-
rilor Interne din Bucureşti, astfel: -în 
data de 29 ianuarie 2019, ora 10:00- 
proba suplimentară- cunoştințe operare 
pe calculator MS Word, MS Excel, MS 
Power Point, Internet- nivel avansat; -în 
data de 31 ianuarie 2019, ora 11:00- 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a III-a, 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne, telefon 021/264.85.03; fax: 
021/264.87.52; tel.int. 11501. Dosarul 
trebuie să conţină documentele prevă-
zute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi 
următoarele condiții specifice: •studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
cunoştinţe de operare/ programare pe 
calculator (necesitate şi nivel): nivel 
avansat de operare MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, Internet. 
Candidații vor susține, la sediul Minis-
terului Afacerilor Interne, proba supli-
mentară organizată pentru evaluarea 
competențelor specifice în domeniul TI; 
•limbi străine (necesitate și nivel de 
cunoaştere pentru citit, scris şi vorbit): 
engleză, cunoştințe de bază dovedite 
prin atestat profesional/ certificat; 
•vechime minim 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei. 
Condițiile generale şi specifice, biblio-
grafia, programa analitică pentru proba 
suplimentară de testare a cunoştințelor 
în domeniul TI şi atribuțiile se afişează 
la sediul Ministerului Afacerilor Interne 
şi pe site-ul instituţiei www.mai.gov.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, 
organizează concurs de promovare 
într-o funcţie publică de conducere 
vacantă, clasa I, grad II,  în data de 
29.01.2019 (proba scrisă), ora 12.00, la 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. 
Soldat Enache Ion nr. 1A, Sector 4, 
pentru funcţia publică de conducere 
vacantă Şef Serviciu- Serviciul Preve-
nirea Violenţei în Familie. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, să fie absolvenţi 
de studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Ştiinţe Sociale, să fie absol-
venţi de masterat sau de studii postuni-
versitare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, să aibă vechime 
minimă 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 4 până la 
data de 16.01.2019, inclusiv, şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 143 alin. (1) din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea cari-
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erei funcţionarilor publici. Condiţiile 
generale și specifice de participare la 
concurs și bibliografia de concurs sunt 
afișate la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 4, din Str. Soldat Enache Ion 
nr.1A și pe pagina de internet a institu-
ției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul D.G.A.S.P.C. 
Sector 4, Str. Soldat Enache Ion nr. 1A, 
etaj 1, telefon 0726807784, persoana de 
contact Răduţ Maria Monica- Şef Servi-
ciul Resurse Umane-Salarizare, e-mail 
resurse@dgaspc4.ro.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante (funcții 
publice): Serviciul pentru Relația cu 
Proprietarii: Expert, grad profesional 
superior- 1 post. • Condiţiile generale 
pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute în articolul 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. • Condiții speci-
fice privind ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor- 7 ani; 
pregătirea de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în științe economice. 
Biroul Juridic- Expert, grad profesional 
superior- 1 post. • Condiţiile generale 
pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute în articolul 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; • Condiții speci-
fice privind ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: -vechimea 
minima in specialitatea studiilor- 7 ani; 
pregătirea de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în științe juridice. Proba 
scrisă a concursului se va desfășura în 
data de 05.02.2019, ora 11:00 la sediul 
Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 
din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 
A, interviul se va susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației Munici-
pale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, 
nr. 1, bl. 108 A,  în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, de luni 
până vineri între orele 10.00–15.00. 
Cerinţele specifice privind ocuparea 
posturilor se vor afișa la sediul Adminis-
trației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul 
Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A și pe 
site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.
ro). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 0213715050 
int. 123, persoana de contact Micu 
Alexandra, e-mail alexandra.micu@
amccrs-pmb.ro.

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante (funcții 
publice): Serviciul Resurse Umane- 
Expert, grad profesional superior- 1 
post. • Condiţiile generale pentru parti-
ciparea la concurs sunt prevăzute in 
articolul 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. • Condiții specifice 
privind ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: -vechimea 
minima in specialitatea studiilor– 7 ani; 
pregătirea de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în științe juridice. Servi-
ciul Financiar Contabilitate Buget- 
Expert, grad profesional superior- 1 
post. • Condiţiile generale pentru parti-
ciparea la concurs sunt prevăzute în 
articolul 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. • Condiții specifice 
privind ocuparea postului de Expert, 
grad profesional superior: -vechimea 
minimă în specialitatea studiilor– 7 ani; 
pregătirea de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în științe economice. 
Proba scrisă a concursului se va desfă-
șura în data de 12.02.2019, ora 11:00 la 
sediul Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 
din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 
A, interviul se va susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Administrației Munici-
pale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, 
nr. 1, bl. 108 A,  în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, de luni 
până vineri între orele 10.00–15.00. 
Cerinţele specifice privind ocuparea 
posturilor se vor afișa la sediul Adminis-
trației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul 
Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A și pe 
site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.
ro). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 0213715050 
int. 123, persoana de contact Micu 
Alexandra, e-mail alexandra.micu@
amccrs-pmb.ro.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs de promovare 
pentru ocuparea următorarelor funcții 
publice vacante de conducere (funcție 
publică): -Şef Serviciu- Serviciul Tehnic- 
1 post; -Sef Birou- Biroul Juridic- 1 post. 
Pentru a participa la concursul de 
promovare în funcţia publică de condu-
cere de Şef Serviciu, respectiv Şef Birou, 
funcţionarii publici trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiţii: 
•să fie absolvenţi de masterat sau de 
studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management sau 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice; •să fie numiţi într-o 
funcţie publică din clasa I; •absolvent cu 
diplomă de licenţă, studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă; •vechimea 
minimă în specialitatea studiilor- 5 ani;  
•să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 
30.01.2019, ora 11.00 la sediul Adminis-
trației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, interviul se 
va susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării  
prezentului anunţ în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic din B-dul Națiunile 
Unite nr. 1, bloc 108A, sc.1, parter, sector 
5, București, de luni până vineri între 
orele 10.00–15.00. Cerinţele specifice 
privind ocuparea postului se vor afișa la 
sediul Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
ș i  pe  s i te-ul  AMCCRS. (www.
amccrs-pmb.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon 
021.371.50.50, int. 123, persoana de 
contact Rovana Ştefan, Expert, e-mail 
rovana.stefan@amccrs-pmb.ro, Serviciul 
Resurse Umane.

l Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului 
(ISACCL), organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale de 
execuție vacante de cercetător științific 
gradul III,   în temeiul HG. nr.286/2011 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a Legii nr. 319/2003 privind 
statutul personalului de cercetare- 
dezvoltare, precum și a Memorandu-
mului aprobat prin ședința de guvern 
din data de 12 aprilie 2018,  după cum 
urmează: 1 post cercetător științific grad 
III- doctrine economice în cadrul Depar-
tamentului patrimoniu natural și 
cultural, perioadă determinată (3 ani), 
normă 4 h/zi; 1 post cercetător științific 
grad III- cercetare arhivistică în cadrul 
Departamentului diplomație culturală, 
perioadă determinată (3 ani), normă 4 h/
zi; 1 post cercetător științific grad III- 
creștinism și cultură creștină în spațiul 
Levantului și al Africii de Nord în cadrul 
Departamentului istoria și cultura 
Levantului, perioadă determinată (3 
ani), normă 8 h/zi. Concursul pentru 
ocuparea funcției și gradului de cerce-
tător științific gradul III constă în verifi-
carea îndeplinirii condițiilor necesare, 
prin analiza dosarului de înscriere 
(selecția dosarelor)  și o probă scrisă, 
conform art.16 alin.(2) lit. b) din Legea 
nr. 319/2003. Condiții generale de 
ocupare a posturilor: l  Are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România,l   
Cunoaște limba română, scris și vorbit, 
l   Are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale, l  Are capacitate 
deplină de exercițiu, l  Are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate, l  Îndeplinește condițiile 

de studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs, l  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: 
1 post cercetător științific grad III în 
specialitatea doctrine economice în 
cadrul Departamentului patrimoniu 
natural și cultural, perioadă determinată 
(3 ani), normă 4 h/zi: l  studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu licență 
într-unul dintre domeniile: istorie, stiinte 
economice, l  teza de doctorat trebuie să 
conțină preponderent problematica 
istoriei economice. l  să certifice activi-
tatea de cercetare-dezvoltare în speciali-
tate sau în învățământul superior de cel 
puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candi-
daților care dețin titlul de doctor; pentru 
candidații care provin din afara învăță-
mântului superior sau a cercetării științi-
fice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, 
pentru candidații care dețin titlul de 
doctor; l  experiență/ activitate științi-
fică, în domeniul de referință, demon-
strată prin publicarea a minim 1 titlu de 
carte și/sau 7 articole științifice în reviste 
din România și/sau străinătate; l  
cunoașterea limbii engleză- nivel CI 
conform CEFR; l  experiență în 
operare PC: suită de birou (Microsoft 
Office- Word, Excel, Access, Power-
Point) navigator web; 1 post cercetător 
științific grad III  în specialitatea cerce-
tare arhivistică în cadrul Departamen-
tului diplomație culturală, perioadă 
determinată (3 ani), normă 4 h/zi: l  
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu licență într-unul dintre domeniile: 
istorie, relatii internationale, l  teza de 
doctorat trebuie să conțină preponderent 
problematica istoriei României. l  să 
certifice activitatea de cercetare-dezvol-
tare în specialitate sau în învățământul 
superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, 
în cazul candidaților care dețin titlul de 
doctor; pentru candidații care provin din 
afara învățământului superior sau a 
cercetării științifice, o vechime de 10 ani, 
sau de 8 ani, pentru candidații care dețin 
titlul de doctor; l  experiență/ activitate 
științifică, în domeniul de referință, 
demonstrată prin publicarea a minim 1 
titlu de carte și /sau 7 articole științifice 
în reviste din România și/sau străinătate; 
l  cunoașterea limbii engleză- nivel CI 
conform CEFR; l  experiență în 
operare PC: suită de birou (Microsoft 
Office- Word, Excel, Access, Power-
Point) navigator web; l  constituie un 
avantaj cunoașterea a cel puțin unei 
limbi din spațiul Levantului. 1 post 
cercetător științific grad III, în speciali-
tatea creștinism și cultură creștină în 
spațiul Levantului și al Africii de Nord 
în cadrul Departamentului istoria și 
cultura Levantului, perioadă determi-
nată (3 ani), normă 8h/zi: l  studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniile istorie, 
teologie; l  teza de doctorat trebuie să 
conțină preponderent problematica 
istoriei religiilor si/sau istorie, istoria 

artei; l  să certifice activitatea de cerce-
tare-dezvoltare în specialitate sau în 
învățământul superior de cel puțin 6 ani 
sau de 4 ani, în cazul candidaților care 
dețin titlul de doctor; pentru candidații 
care provin din afara învățământului 
superior sau a cercetării științifice, o 
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru 
candidații care dețin titlul de doctor; l  
Experiență/ activitate științifică, în 
domeniul de referință, demonstrată prin 
publicarea a minim 1 titlu de carte și /
sau 7 articole științifice  în reviste din 
România și/sau străinătate; l   cunoaș-
terea limbii engleză- nivel CI conform 
CEFR; l  experiență în operare PC: 
suită de birou (Microsoft Office-Word, 
Excel, Access, PowerPoint) navigator 
web; l  constituie un avantaj cunoaș-
terea a cel puțin unei limbi din spațiul 
Levantului. Conform art. 15 alin 6 din 
Legea nr. 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare 
dosarul de înscriere la concursul pentru 
ocuparea unui post de cercetare-dezvol-
tare cu studii superioare cuprinde obli-
gatoriu documentele care se regăsesc pe 
siet-ul ISACCL  la secţiunea cariere. 
Durata și finalizarea concursului este de 
30 de zile de la data încheierii înscrierii, 
la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de 
zile, la nivelul instituției sau al unității 
organizatoare a concursului, de la depu-
nerea raportului comisiei de concurs. 
Anunțul de concurs este disponibil 
online accesând adresa www.institutle-
vant.ro, secțiunea Cariere. Tematica/ 
bibliografia de concurs și cererea de 
înscriere se găsesc pe site-ul ISACCL, 
secțiunea Cariere. Dosarele se depun la 
sediul Institutului din bd. Mareșal 
Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, 
București, în intervalul orar 8,30-16,00. 
Calendarul desfășurării concursului: 
Termenul limită de depunere a dosarelor 
este de 30 zile de la publicarea anuntului  
respectiv data de 27.01.2019 ora 12,00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A. 
Selecția și verificarea dosarelor 
31.01.2019. Proba scrisă 11.02.2019 la 
sediul ISACCL ora 12,00. Relaţii la 
telefon 0723.782.499, office@institutle-
vant.ro, persoana de contact doamna 
Elena Liliana Ionescu.

l Primăria Orașului Tășnad, județul 
Satu Mare, organizează concurs contrac-
tual de execuție vacantă de șef serviciu 
SVSU. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: Selec-
tarea dosarelor de înscriere: în maxim 
cinci zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 
Proba scrisă: în data de 30.01.2019, ora 
12.00, locația Primăria Orașului Tășnad. 
Proba interviu se va comunica ulterior. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării func-
ției publice sunt: studii medii absovite cu 
diplomă de bacalureat/studii generale; 
vechime minimă 3 ani; curs Şef serviciu 
SVSU absolvit cu diplomă; permis 
conducere categ. B. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen 
de 10 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României. Relații 
suplimentare se pot obține la numărul de 
telefon 0261.825.860 sau pe www.prima-
riatasnad.ro.
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l Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria- 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeş, 
organizează în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,  concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de registrator medical 
pentru secția I psihiatrie, pe durată 
nedeterminată. 1.Concursul se desfă-
şoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea astfel: în data de 
25.01.2019, ora 10.00, pentru proba 
scrisă; în data de  31.01.2019, ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții specifice de 
participare la concurs: diploma de studii 
medii, 6 luni vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, 
la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea- birou RUNOS. Pe site-ul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea, respectiv www.spitalpsihsfmaria.
ro şi la avizierul spitalului se află afişate: 
anunțul, bibliografia de concurs, fişa 
postului vacant. Relații suplimentare la 
telefon 0248.248.109, biroul RUNOS şi 
pe www.spitalpsihsfmaria.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dâmbovița, cu sediul în 
Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 
28.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional superior - 
Serviciul Administrare Buget, Comparti-
ment executie bugetara, financiar, 
contabilitate si administrare fond garan-
tare pentru plata creantelor salariale. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiințe: ştiințe economice. 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani. 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate. Data de desfăşurare a 
concursului: 28.01.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 27.12.2018-
15.01.2019, la sediul AJOFM Dâmbovița. 
Contact: Secretariatul AJOFM Dâmbo-
vița, tel. 0245.615.932, email ajofm@db.
anofm.ro.

l Institutul Național pentru Studiul 
Totalitarismului al Academiei Române, 
cu sediul în Bucureşti, str. Arh. Grigore 
Cerchez nr.16, sector 1, scoate la concurs: 
1 post cu jumatate de norma de cercetator 
stiintific III pe durata nedeterminata, in 
domeniul istorie, specializare istorie 
contemporană. Candidații care participă 
la concursul pentru ocuparea postului de 
C.S.III trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții specifice de înscriere: activi-
tate e cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de cel puțin 
6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților 
care dețin titlul de doctor; pentru candi-
dații care provin din afara învățămân-
tului superior sau a cercetării ştiințifice, o 
vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru 
candidații care nu dețin titlul de doctor. 

Alte cerințe specifice: expriență în dome-
niul de activitate al INST (istorie contem-
porană/istoria totalitarismului); să 
îndeplinească standardele ninimale nece-
sare şi obligatorii pentru postul de cerce-
tător ştiințific III. Pentru ocuparea 
funcției de CS.III concursul include două 
probe:  evaliarea dosarului de activitate 
ştiințifică, conform Regulamentului de 
concurs al INST pentru CS.III şi conform 
standardelor ninimale şi obligatorii 
anexate la Regulament; proba scrisă-cu 
subiecte specific postului şi domeniul de 
activitate al institutului. Concursul se 
organizează în conformitate cu prevede-
rile legale, respective, Legea 319/2003 şi 
Hotărârea 286/2011, cu modificările ulte-
rioare. Data limită de depunere dosare de 
concurs este 28.01.2019 inclusiv ora 16.00, 
la secretariatul INST cu sediul în Bucu-
reşti, str.Arh.Grigore Cerchez nr.16, sector 
1. Toate datele necesare sunt afişate înce-
pând cu  27.12.2018 pe site-ul instituției 
www.totalitarism.ro. Relații suplimentare 
la email: inst.academia@gmail.com.

l Institutul Național al Magistraturii cu 
sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta, 
nr. 53, sector 5,  organizează în  perioada 
22-31 ianuarie 2019, concurs de recrutare 
pentru ocuparea  unui  post aparţinând 
categoriei personalului contractual de 
consilier, grad profesional I A -specialist în 
rețele de calculatoare şi hardware şi un 
post aparţinând categoriei personalului 
contractual de muncitor calificat, grad 
profesional I. Condiții specifice de partici-
pare: •pentru  postul aparţinând categoriei 
personalului contractual de consilier, grad 
profesional I A: -studii superioare de speci-
alitate universitare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în  domeniul auto-
matic, informatic, cibernetic- cunoştinţe 
legate de configurarea şi întreţinerea reţe-
lelor de calculatoare; -vechime minimă în  
specialitatea studiilor: 6 ani, 6 luni. •pentru  
postul aparţinând categoriei personalului 
contractual de muncitor calificat, grad 
profesional I: -absolvent de studii minime 
generale; -absolvent al unui curs de fochist 
pentru cazane de abur şi de apă fierbinte  şi 
să fie autorizat I.S.C.I.R. pentru a deservi 
cazane de abur şi de apă fierbinte, clasa C; 
-vechime minimă în  specialitate:  9 ani. 
Proba scrisă se va susţine în data de 22 
ianuarie 2019, ora 10.00; Proba practică se 
va susţine în data de 28 ianuarie 2019 
începând cu ora 10.00; Interviul se va 
susţine în data de 31 ianuarie 2019 ora 
10.00 pentru consiler I A şi ora 13.00 
pentru muncitor calificat I. Dosarele de 
concurs se depun la sediul instituției în  
termen de 10 de zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului, respectiv până la data de 
15 ianuarie 2019, ora 16.00 inclusiv. Relații 
suplimentare la nr. de tel. : 021.407.62.40 şi 
pe site-ul www.inm-lex.ro.

PROPUNERI AFACERI
l Companie germană din teleshop-
ping începe acum cu networkul ei de 
sănătate și în România. Căutăm poten-
țiali parteneri din România, pentru 
această oportunitate unică, care ar 
putea fi și sansa vieții tale, alăturân-
du-te chiar de la început. Mai multe 
informații găsiți aici: WEB: http://bit.
ly/informatiinvro, MAIL: informatii@
365successdays.com.

CITATII
l Numita Verebceanu Gabriela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Municipiul Brăila, 
Strada Industriei, nr. 17D, Bloc A10, Scara 
1, Etaj 1, Apartament 14, Judeţul Brăila, 
este citată la Judecătoria Brăila pentru 
data de 23 ianuarie 2019, ora 13.00, 
complet C16 civil, în calitate de pârâtă în 
dosarul civil nr. 11199/196/2018, în contra-
dictoriu cu reclamanta S.C. Compania de 
Utilităţi Publice Dunărea S.A. Brăila.

l Nisipeanu Strugurel, în calitate de recla-
mant, cheamă în data de 30.01.2019, ora 
8.30, la Tribunalul Bucureşti, secția a V-a 
civilă pe: Dacian Vlădoianu Șerban 
(Munchen-Germania) şi pe Dacian Vlădo-
ianu Elena Alexandrina (Str.I.C.Frimu, 
Nr.30, Sector 1, Bucureşti) în calitate de 
pârâți în Dosarul Civil Nr.25110/3/2018 
având ca obiect „Uzucapiune”.

l Numitul Cîrstoiu Mihai, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Deva, 
Bld. Nicolae Bălcescu, Bl. 16A, Sc. A, Ap. 
2, județul Hunedoara, respectiv reşedința 
cunoscută în Londra, 4 Sullivan Avenue, 
cod poşta l  E16  3  LJ ,  cu  CNP 
1880116203228, este citat la Judecătoria 
Deva pe data de Marți, 15.01.2019, ora 
09.00, completul C3, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 1574/221/2018, în 
procesul de succesiune/dezbatere succeso-
rală cu reclamanta Cîrstoiu Octavia 
Mariana.

l Bodescu Ana, reclamanta in Dosar nr 
348/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Filip Maria, 
Vasile Grigore, Vasile Vasile, Vasile 
Sinziana, Vasile George, Vasile Ana, Vasile 
Saveta, Vasile Gavrila, Vasile Rodovica, 
Vasile Valeria, Vasile Niculaie pentru data 
de 12 februarie 2019.

l Lup Macidon, reclamant in Dosar nr 
1935/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Rus Grigore, 
Urs Grigore, pentru data de 30 ianuarie 
2019.

l Prin sentinta civila nr 2788/2018 
pronuntata in Dosar nr 423/265/2018 al 
Judecatoriei Nasaud, s-a admis actiunea 
formulata de reclamant impotriva para-
tilor astfel, s-a constatat ca parata a 
dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra suprafetei de 1322 mp 
din terenurile inscrise in c.f 672 nr top 
25/2/3, 25/2/4 Nasaud, conform raportului 
de expertiza intocmit in cauza, s-a dispus 
intabularea dreptului de proprietate pe 
numele reclamantului conform raportului 
de expertiza efectuat de inginer Ceuca 
Marius. Fara cheltuieli de judecata. Cu 
drept de apel in termen de 30 zile de la 
comunicare. Pronuntata in sedinta publica 
din data de 21 noiembrie 2018.

DIVERSE
l SC Arcadia Engineering SRL ȘI Total 
Estate Group SRL, având sediul în Bd.
Ghica Tei, nr.45, sector 2, localitatea Bucu-
reşti, titular al planului/programului PUZ 
Modificator pentru Construire Ansamblu 
de Locuințe, Servicii şi Comerț din Oraşul 
Otopeni, str.-, T8 P120/157/1, 120/158, 
120/159, 120/160, 120/166/1, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-

tării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
de luni până joi, între orele 9.00-13.00. 
Observații/comentarii şi sugestii se primesc 
î n  s c r i s  l a  s e d i u l  A P M  I l f o v, 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în termen 
de 15 zile de la data publicării anunțului.

l Marka’s IPURL, administrator judiciar 
al SC Dino Consulting System SRL, cu 
sediul în Onesti, str. Dr. Victor Babeş nr.18, 
jud. Bacău, CUI 34575046, J04/567/2015, 
conform Sentinței 769/20.12.2018 a Tribu-
nalului Bacău în dosarul 2874/110/2018,vă 
notifică privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei SC Dino Consulting 
System SRL. Creditorii trebuie să proce-
deze la înscrierea la masa credală ţinând 
cont de termenele limită: depunerea cere-
rilor de admitere a creanţelor 11.01.2019; 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar 
31.01.2019; definitivarea tabelului crean-
ţelor 27.02.2019; Adunarea creditorilor 
31.01.2019, ora 12.00, la sediul administra-
torului judiciar din Iasi, str. Clopotari, nr. 
48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, 
având următoarea ordine de zi:1.Prezen-
tarea rapoartelor întocmite de administra-
torul judiciar în condițiile art. 92 si 97 din 
lege cu propunerea de continuare a peri-
oadei de observație sau de trecere la fali-
ment, 2. Alegerea comitetului creditorilor şi 
desemnarea preşedintelui acestuia, 3.
Confirmarea administratorului judiciar 
desemnat provizoriu şi stabilirea onora-
riului acestuia.Termenul pentru continu-
area procedurii a fost fixat la 22.03.2019.

l Anunț prealabil privind afişarea publică  
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Sântana, 
din județul Arad, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 12, 16, 26, 
începând cu data de 27.12.2018, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Sântana, conform art. 14 alin. (1) si (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse de către proprietarii, pose-
sorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei 
şi pe site-ul  Agenției Naționale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliară.

l Giba Ioana, titular al planului 
P.U.Z.-,,construire imobile locuinte colec-
tive P+3E’’, in localitatea  Bragadiru, Sos.
Alexandriei, nr.226,  anunta publicul inte-
resat   asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agen-
tiei   Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre 
orele 09:00-11:00 Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in 
termen de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

l  Dna.Hussain Maroa, prin SC Urban Plan 
Concept SRL, având sediul în str.Solidari-
tăţii, nr.17-19, localitatea Bragadiru, titular 
al planului/programului PUZ- Construire 

imobil de locuinţe colective cu regim de 
înălţime S+P+5E din oraş Voluntari, str.Emil 
Racoviţă, Tarla 45, Parcela 934, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până joi, între orele 9.00-13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02) în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l SC Chicheanu Land SRL, prin SC 
Urban Plan Concept SRL, având sediul în 
str.Solidarităţii, nr.17-19, localitatea Braga-
diru, titular al planului/programului PUZ- 
Construire imobil de locuinţe colective şi 
servicii cu regim de înălţime S+P+3E din 
oraş Pantelimon, str.Răscoala din 1907, 
Tarla 65, Parcela 659, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până joi, între orele 9.00-13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02) în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

SOMAŢII
l In dosarul civil cu nr 2202/210/2018 al 
Judecatoriei Chisineu Cris avand ca obiect 
uzucapiune, Gherman Ecaterina, solicita 
sa se constate ca a domabdit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate, asupra imobi-
lului teren extravilan, inscris in CF nr 
308624 Satana, nr top 308624, in suprafata 
de 23000 mp si indrumarea O.C.P.I 
Arad-Biroul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Chisineu Cris sa efectueze cuve-
nitele modificari in cartea funciara a 
imobilului. Toti cei interesati in cauza pot 
formula opozitii in prezenta somatie, in 
termen de 30 de zile de la publicare si 
respectiv afisarea somatiei, in dosar cu 
numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu Cris. Emis in baza incheierii de 
sedinta din data de 07.11.2018, conform 
art 130 din Decretul Lege nr 115/1938. 
Termen de afisare pe o durata de 30 de zile.

LICITAŢII
l Com.Rodna concesionează prin licitaţie 
publică 1.127,95ha pajişti crescătorilor de 
animale de pe raza UAT cu animale 
înscrise în REN. Doc.de atrib.100Lei. Taxa 
licitaţie: 300Lei. Data-limită clarificări: 
11.01.2019, ora 09.00. Data-limită depu-
nere oferte: 16.01.2019, ora 10.00. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele în 3 ex.: 
nr.756, Rodna. Data şi locul la care se 
deschid ofertele: 17.01.2019, ora 10.00, 
nr.756, Rodna.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul 
Local al Comunei Berghin, Comuna Berghin, 
nr.361, județul Alba, telefon: 0258/854.101, 
fax: 0258/854.344, email: primariaberghin@
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yahoo.com, cod fiscal: 4562257, cont IBAN: 
RO40TREZ 00221360250XXXXX. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: terenul în 
suprafață 880mp, aflat în domeniul public al 
comunei Berghin, situat iîn extravilanul 
localității Straja, înscris în CF nr.71415, cu 
nr.cadastral 71415, nr.parcela 1579/1/2, cate-
goria de folosință păşune, în vederea reali-
zării obiectivului „amplasare stație de 
monitorizare spectru şi amenajare drum 
acces”. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: În conformitate cu HCL nr.76 din 
14.11.2018. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atribuire se va 
obţine de persoane juridice interesate şi 
persoane fizice autorizate române interesate, 
pe suport de hârtie de la sediul Primăriei 
Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, în baza unei solicitări depuse la Regis-
tratură, la cerere, şi achitarea contravalorii. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Secretariatul comunei, 
Primăria Comunei Berghin, localitatea 
Berghin, nr.361, județul Alba 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar: 50Lei, şi se achită la caseria 
Primăriei Berghin. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 31/01/2019, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele 
se depun în plic în limba română. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 05/02/2019, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comunei 
Berghin, localitatea Berghin, nr.361, județul 
Alba, Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfă-

şura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 05/02/2019, ora 10.30, Primăria 
Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, județul Alba, Sala de şedințe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Alba- 
secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul 
Alba .  te lefon:  0258/813 .510 ,  fax : 
0225/813.511, e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 19/12/2018.

l Five Administration SPRL, în calitate 
de lichidator judiciar al societății debi-
toare Carmolact SRL, desemnat în 
această calitate prin Sentința civilă 
nr.1003/13.09.2018, pronunțată în 
Dosarul nr.247/62/2017, de către Tribu-
nalul Braşov -Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, orga-
nizează în data de 10.01.2019 (orele 
11.00, 12.00, respectiv 13.00), la sediul 
din Bucureşti, str.Constantin Dissescu, 
nr.33A, Sector 1, un număr de 3 (trei) 
licitații publice cu strigare, în vederea 
valorificării următoarelor active, proprie-
tatea debitoarei: I.Proprietate industrială: 
Ansamblu Fabrică de lapte compusă din: 
-Teren intravilan în suprafață totală de 
9.688mp şi construcţie Fabrică de lapte, 
situate în com.Ucea de Jos, str.Principală, 
nr.1A, jud.Braşov; -Echipamente tehnolo-
gice -Fabrică de lapte situate în com.
Ucea de Jos, str.Principală, nr.1A, jud.
Braşov. Prețul de pornire a licitației este 
cel indicat în cuprinsul Caietului de 
sarcini. Ofertanții care doresc să parti-
cipe la procedura de vânzare prin licitație 
publică au obligația de a achiziționa 

Caietul de sarcini, acesta având prețul de 
500Lei (inclusiv TVA) şi de a depune 
până, cel mai târziu, în ziua lucrătoare 
precedentă şedinței de licitație publică, 
ora 11.00, la sediul Five Administration 
SPRL, toate documentele specificate în 
cuprinsul Caietului de sarcini. II.Utilaj 
de tocat porumb. Prețul de pornire a lici-
tației este de 48.031Euro, exclusiv TVA. 
Ofertanții care doresc să participe la 
procedura de vânzare prin licitație 
publică au obligația de a achiziționa 
Caietul de sarcini, acesta având prețul de 
200Lei (inclusiv TVA) şi de a depune 
până, cel mai târziu, în ziua lucrătoare 
precedentă şedinței de licitație publică, 
ora 11.00, la sediul Five Administration 
SPRL, toate documentele specificate în 
cuprinsul Caietului de sarcini. III.Termo-
balanță Mls/Mlb. Prețul de pornire a lici-
tației este de 890Euro, exclusiv TVA. 
Ofertanții care doresc să participe la 
procedura de vânzare prin licitație 
publică au obligația de a achiziționa 
Caietul de sarcini, acesta având prețul de 
200Lei (inclusiv TVA) şi de a depune 
până, cel mai târziu, în ziua lucrătoare 
precedentă şedinței de licitație publică, 
ora 11.00, la sediul Five Administration 
SPRL, toate documentele specificate în 
cuprinsul Caietului de sarcini. Pentru a 
putea lua parte la procedura de vânzare 
prin licitație publică a activelor mai 
sus-menționate, fiecare ofertant va 
constitui, anterior depunerii ofertei, o 
garanție de participare reprezentând 
10% din prețul de pornire (fără TVA) al 
şedinței. Contractul de vânzare în formă 
autentică va fi încheiat în baza Procesu-
lui-verbal de licitație, în termen de 
maximum 10 zile calendaristice de la 
adjudecarea activului, iar adjudecata-
rul-cumpărător are obligația de achitare 

integrală prețului activului/activelor 
adjudecat/e, la care se adaugă eventuala 
TVA aferentă, cel mai târziu la 
momentul încheierii Contractului de 
vânzare în formă autentică, sau la data 
asumată şi consemnată în Proce-
sul-verbal de licitație, în cazul în care 
aceasta este anterioară termenului de 10 
zile. Informaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la telefon: 0729.797.236 sau e-mail: 
alexandra.tanasie@five-advisory.ro.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, cu sediul în Mun.Bucureşti, Aleea 
Căuzaşi, nr.49-51, Sector 3, cod unic de 
identificare fiscală: 4192936, telefon: 
021.323.30.40, fax: 021.323.30.24, organi-
zează licitație publică deschisă în vederea 
închirierii unui spațiu situat în incinta 
spitalului, în suprafață de 3mp, aflat în 
administrarea Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu, conform punc-
tului 10 din Hotărârea Guvernului 
nr.764/2018, pentru modificarea şi 
completarea anexei la Hotărârea Guver-
nului nr.1176/2012, privind aprobarea 
închirierii unor suprafeţe aflate în admi-
nistrarea Ministerului Justiţiei şi a 
instanţelor judecătoreşti, având ca desti-
nație amplasarea automat de cafea şi 
automat pentru gustări şi băuturi răcori-
toare. Licitația va avea loc în data de 31 
ianuarie 2019, ora 13.00, la sediul Spita-
lului Prof.Dr.Constantin Angelescu, din 
Mun.Bucureşti, Aleea Căuzaşi, nr.49-51, 
Sector 3. În caz de neadjudecare, se va 
relua procedura de licitație la o dată. 
Documentația privind condițiile de parti-
cipare se poate descărca de pe site-ul: 
www.spitalulangelescu.ro sau se poate 
ridica de la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu. Documentele 
se depun la secretariatul Spitalului până 

la data de 28 ianuarie 2019, ora 12.00. 
Garanția de participare se exprimă în lei 
şi se constituie prin scrisoare de garanție 
bancară sau virament bancar în contul: 
RO60TREZ7035005XXX000062 deschis 
la Trezoreria Sector 3, până la data 
deschiderii ofertelor (excusiv ziua deschi-
derii). Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nala a conducătorului auto - transport 
marfa, pe numele Borcan Dumitru-Ma-
rius, eliberat de ARR Rm. Vâlcea. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nala a conducătorului auto - transport 
marfa, pe numele Craiu Dumitru, din Rm. 
Valcea, eliberat de ARR Rm. Vâlcea. Se 
declară nul.

l Pierdut autorizaţie nr. 1586 din 
12.04.2005 a PF Florea Cristache cu CIF 
19545858, activitate cod CAEN 5271. O 
declar nulă.

l Declar pierdut şi nul Atestatul profesi-
onal de Transport Marfă eliberat de ARR 
Dolj pe numele Ghiță Ștefan Gabriel.

l Pierdut card de student pe numele 
Ștefania Dragu. Declar nul.

l Cozma Cosmin Constantin declară 
pierdută legitimația de serviciu, eliberată 
de Consiliul Local Sector 5 -Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 5. O declar nulă.


