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OFERTE SERVICIU
l Profi Restaurare SRL, cu sediul
în Oradea, angajează muncitori
necalificați în construcții. Telefon:
0722.689.301.
l Vopmarc SRL, cu sediul în
Oradea, angajează ajutor de
bucătar. Punct de lucru: Old Mill.
Informații la telefon: 0721.712.177.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar - Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi
vacante, corespunzător funcțiilor
contractuale, în cadrul Unității
Primire Urgențe după cum
urmează: 1 Post de asistent medical
generalist debutant;- diploma de
bacalaureat;- diploma de şcoală
postliceală;- fără vechime în specialitate.- 8 Posturi de asistent
medical generalist;- diploma de
bacalaureat; - diploma de şcoală
postliceală;- 6 luni vechime în
specialitate.- 1 Post de asistent
medical, specialitatea radiologie;diploma de bacalaureat;- diploma
de şcoală postliceală;- 6 luni
vechime în specialitate. Concursul
se va desfăşura la sediul instituţiei,
astfel :1.selecția de dosare –
23.09.2019, Se afişează la avizierul
unității şi pe site-ul spitalului; 2.
Proba scrisă – 02.10.2019, ora
09.00., în amfiteatrul U.P.U; 3.
Proba practică – 07.10.2019 ORA
09.00., în cadrul structurii organizatorice; 4. Interviul–10.10.2019
ORA 09.00., în cadrul structurii
organizatorice.Persoanele interesate pot depune dosarul de înscriere
în perioada 09.09.2019 – 20.09.2019
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului – Serviciul R.U.N.O.S.Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 021 334 30 25, interior 1122
şi 1123 Serviciul R.U.N.O.S. şi pe
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
l Primăria Comunei Ciocăneşti, cu
sediul în comuna Ciocăneşti, sat
Ciocăneşti, strada Cantacuzino,
nr.79, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante din cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc
de: şofer microbuz şcolar -funcție
contractuală de execuție, contract
de muncă pe perioadă nedeterminată (normă întreagă) -1 post, şi
muncitor calificat -funcție contractuală de execuție, contract de
muncă pe perioadă nedeterminată
(normă întreagă) -1 post. Concursul
pentru funcția de şofer microbuz
şcolar -funcție contractuală de

execuție va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, județul
Dâmbovița, astfel: -Proba scrisă:
01.10.2019, ora 10.00; -Interviul:
03.10.2019, ora 11.00. Condițiile
generale de participare la concurs
pentru postul de şofer de microbuz:
candidații trebuie să îndeplinească
condiții prevăzute de art.3 din
Hotărârea de Guvern nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiții
specifice de participare la concurs
pentru postul de şofer de microbuz:
-învățământ general obligatoriu/
şcoală profesională; -vechime în
muncă: 2 ani în meseria de şofer;
-permis de conducere categoriile B
şi C; -fără abateri grave pe linia de
circulație. Concursul pentru funcția
de muncitor calificat -funcție
contractuală de execuție va avea loc
la sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, județul Dâmbovița, astfel:
-Proba scrisă: 01.10.2019, ora 13.00;
-Interviul: 03.10.2019, ora 14.00.
Condițiile generale de participare la
concurs pentru postul de muncitor
calificat: candidații trebuie să îndeplinească condiții prevăzute de art.3
din Hotărârea de Guvern
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice de
participare la concurs pentru postul
de muncitor calificat: -învățământ
general obligatoriu/şcoală profesională; -vechime în muncă: nu se
solicită vechime în muncă.
Termen-limită: 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, începând cu data de
10.09.2019 până la 23.09.2019.
Relații suplimentare privind condițiile de paticipare la concurs şi
bibliografia se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Ciocăneşti,
județul Dâmbovița, la telefonul:
0245.261.336, precum şi pe pagina
de internet: www.primariaciocanestidb.ro.
l Primăria Drăgăneşti de Vede, cu
sediul în localitatea Drăgăneşti de

Vede, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante pe
perioadă determinată, respectiv
până la implementarea proiectelor
începute, de: numele funcţiei:
expert cu atribuții în domeniul
achizițiilor publice, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
01.10.2019, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 04.10.2019, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare cu diplomă de
absolvire şi curs în domeniul achizițiilor publice; -vechime în muncă
minim 3 ani; -să dețină abilități în
domeniul IT; -să nu fie condamnat
penal; -să corespundă din punct de
vedere medical. 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
Drăgăneşti de Vede. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Drăgăneşti de Vede, persoană de contact:
Polixenia Popescu, telefon:
0733.940.156, e-mail: primariadraganestidevede@yahoo.com.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bihor,
cu sediul în localitatea Oradea, str.
Feldioarei, nr.13, județul Bihor,
organizează concurs conform OUG
nr.57/2019 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: Denumirea
funcţiei publice; Nr.post; Structura
organizatorică; Condiţii specifice
pentru ocuparea funcţiei publice:
Inspector, clasa I, grad profesional
superior; 1; Biroul managementul
calității serviciilor sociale, implementare şi dezvoltare sistem de
control intern/managerial; -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul fundamental ştiințe
sociale sau ştiințe inginereşti,
-vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor. Inspector, clasa I,
grad profesional superior; 1; Serviciul evidență şi plată beneficii de
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asistență socială; -studii universitare de licență absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiințe sociale,
-vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor. Inspector, clasa I,
grad profesional superior; 1;
Compartimentul management de
caz pentru copil în sistem rezidențial; -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în specializarea asistență socială sau psihologie,
-vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor. Inspector, clasa I,
grad profesional superior; 1;
Compartimentul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități şi monitorizare servicii
sociale; -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specializarea asistență socială, -vechime
minim 7 ani în specialitatea studiilor. Inspector, clasa I, grad profesional superior; 1; Compartimentul
asistență persoane vârstnice; -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în specializarea asistență socială,
-vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor astfel:
-Proba scrisă în data de 11.10.2019,
ora 10.00; -Data şi ora susținerii
interviului se vor afişa o dată cu
rezultatele la proba scrisă. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor. Relații
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs: -la sediul instituției, str.
Feldioarei, nr.13, localitatea
Oradea; -persoană de contact: d-na
Caciora Rodica, inspector grad
profesional superior în cadrul Biroului Management Resurse Umane;
-telefon: 0259.476.371, interior: 108,
e-mail: dgaspcbh@rdsor.ro.
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l Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: 1 post economist I -în cadrul Serviciului
Resurse Umane. Condiții specifice
de participare la concurs pentru
postul de economist I în cadrul
Serviciului Resurse Umane:
-Condiţii de studii: superioare
absolvite cu diplomă de licenţă în
profil economic; -Condiţii de
vechime: 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor absolvite. Concursul
se organizează la sediul Spitalului
Județean de Urgență în data de
01.10.2019, ora 10.00, proba scrisă,
iar data şi ora interviului vor fi
anunțate după rezultatul probei
scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Județean de Urgență
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului şi trebuie
să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia
şi relații suplimentare la avizierul
Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS
sau la telefonul: 0247.306.723.
l Filarmonica „George Enescu”
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de Artist
instrumentist corn, grad I, în cadrul
Compartimentului Orchestră, la
sediul instituţiei din Bucureşti, str.
Franklin, nr.1-3, sector 1, în data de
09.10.2019, ora 14.00. Concursul se
va desfăşura după următorul
program: -selecţia de dosare; -proba
practică -care cuprinde 2 etape,
etapa I fiind eliminatorie; -interviul. Condiţii de participare la
concurs: -diplomă studii universitare -absolvent de Conservator;
-vechime în specialitate: minimum
4 ani. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al
Filarmonicii „George Enescu”
până la data de 02.10.2019, ora
14.00. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul insti-
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tuţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/
corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu”
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de Solist
instrumentist flaut, grad IA, în
cadrul Compartimentului
Orchestră, la sediul instituţiei din
Bucureşti, str.Franklin, nr.1-3,
sector 1, în data de 04.10.2019, ora
11.00. Concursul se va desfăşura
după următorul program: -selecţia
de dosare -conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din
anunţul de înscriere la concurs;
-proba practică cuprinde interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematică;
-interviul. Condiţii de participare la
concurs: -diplomă studii universitare -absolvent de Conservator;
-vechime în specialitate: minimum
20 ani în domeniul muzical; -alte
realizări cu impact mediatic
-CD-uri, DVD-uri, spectacole,
premii, distincții, compoziții. Depunerea dosarelor se va face la Biroul
Resurse Umane al Filarmonicii
„George Enescu” până la data de
27.09.2019, ora 14.00. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia,
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul instituţiei, precum şi pe
site-ul instituţiei. Instituția nu
asigură pianist/corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul
Resurse Umane, tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu”
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de Șef
partidă vioară I, grad IA, în cadrul
Compartimentului Orchestră, la
sediul instituţiei din Bucureşti, str.
Franklin, nr.1-3, sector 1, în data de
08.10.2019, ora 14.00. Concursul se
va desfăşura după următorul
program: -selecţia de dosare
-conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din anunţul de
înscriere la concurs; -proba practică
cuprinde 2 etape: -etapa I -interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica etapei I,
-etapa II -interpretarea unor
solo-uri de orchestră şi citire la
prima vedere; -interviul. Condiţii
de participare la concurs: -diplomă
studii universitare -absolvent de
Conservator; -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -experiență pe
postul de şef partidă de minimum 6
luni. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al
Filarmonicii „George Enescu”
până la data de 01.10.2019, ora
14.00. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/
corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Filarmonica „George Enescu”
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de Șef
partidă vioară I, grad IA, în cadrul

Compartimentului Orchestră, la
sediul instituţiei din Bucureşti, str.
Franklin, nr.1-3, sector 1, în data de
08.10.2019, ora 14.00. Concursul se
va desfăşura după următorul
program: -selecţia de dosare
-conformitatea conţinutului dosarului cu cerinţele din anunţul de
înscriere la concurs; -proba practică
cuprinde 2 etape: -etapa I -interpretarea unor fragmente din concertele specificate în tematica etapei I,
-etapa II -interpretarea unor
solo-uri de orchestră şi citire la
prima vedere; -interviul. Condiţii
de participare la concurs: -diplomă
studii universitare -absolvent de
Conservator; -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -experiență pe
postul de şef partidă de minimum 6
luni. Depunerea dosarelor se va
face la Biroul Resurse Umane al
Filarmonicii „George Enescu”
până la data de 01.10.2019, ora
14.00. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul instituţiei, precum şi pe site-ul instituţiei. Instituția nu asigură pianist/
corepetitor. Informaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sebeş organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţi de execuţie
vacante -personal contractual: 1
post -Consilier, gradul I la Compartimentul Relații Publice, Comunicare şi Informatică aparatul de
specialitate al primarului Municipiului Sebeş. Probele stabilite
pentru postul de Consilier, gradul I
sunt: proba scrisă şi interviul.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -02.10.2019, ora 11:00
Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) –proba
scrisă; -08.10.2019, ora 11,00 Parcul
Arini, NR. 1 (sediul Primăriei
Municipiului Sebeş) -proba
interviu. Termenul de depunere al
dosarelor de înscriere: Candidații
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul instituției.La depunerea dosarelor, actele se prezintă
în copie şi în original. Condiţii de
participare pentru postul de Consilier, gradul I scos la concurs:
-Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit a)-g) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ. -Studii universitare
de licență absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare absolvite
cu diploma de licență sau echivalentă în domeniile ştiințe economice
sau sociologie. –vechime în specialitatea studiilor -minim 3 ani.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un)
secretar, gr.IS, cod COR 235901, pe
perioadă nedeterminată, în cadrul
Rectoratului. Condiţii specifice:
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-Nivelul studiilor: superioare;
-Domeniul studiilor: Știinţe juridice,
ştiinţe administrative; -Vechime în
specialitatea postului: un an; -Alte
condiţii (cunoaşterea unei limbii
străine, cunoştinţe operare PC, alte
abilităţi): cunoştinţe de limba
maghiară, engleză, scris, citit,
conversaţie. Încă o limbă străină
constituie un avantaj; operare PC:
Windows, Microsoft Office,Word,
Excel, Power Point, Internet Explrer,
baze de date şi Outlook; -Cunoştinţe
privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale; -Alte cerinţe:
bune abilităţi de comunicare.
Data-limită de depunere a dosarelor
de concurs: 18.09.2019, ora 16.00.
Data susţinerii probei scrise:
03.10.2019, ora 10.00. Data susţinerii
interviului: 07.10.2019, ora 10.00.
Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro şi pe: www.uav.ro.
l Spitalul Clinic de Nefrologie
Dr.Carol Davila, cu sediul în Bucureşti, str.Griviței, nr. 4, sector 1,
scoate la concurs următoarele
posturi contractuale vacante: -2
posturi de asistent medical principal PR/PL; -2 posturi de asistent
medical generalist debutant/PL; -3
posturi de infirmier (M; G); -2
posturi de îngrijtor (M; G). Proba
scrisă se va desfăşura în data de
01.10.2019, iar proba de interviu în
data de 07.10.2019, ora şi locul de
desfăşurare a concursului (proba
scrisă şi proba de interviu) vor fi
anunţate pe site-ul: www.spcaroldavila.ro în data de 20.09.2019.
Termenul-limită de înscriere va fi
data de 18.09.2019, ora 14:00,
dosarul de concurs urmând să fie
depus la secretariatul Spitalul
Clinic de Nefrologie Dr.Carol
Davila. Înscrierea candidaţilor se
va face pe post. Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se
pot obţine de la sediul instituţiei la
Serviciul Resurse Umane sau la
telefon: 021.318.91.88.
l Campanas SRL angajează 2
bucătari COR 512001, pentru
Timişoara. Condiții: studii medii de
specialitate, experiență minim 2 ani
ca bucătar, limba engleză. CV-urile
se primesc pe adresa: campanastm@yahoo.co.uk.
l S_ind Process Control, societate
comercială cu capital privat, cu
sediul în sectorul 1, Bucureşti,
scoate la concurs postul de inginer
de sistem în informatică. Concursul
se va desfăşura în ziua de
11.09.2019, ora 09.30, la sediul
societății. Dosarul se va depune
până în ziua de 10.09.2019, ora
16.00, pe adresa de email: office@s-ind.eu. Relații la telefon
0760.275.583.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru

ocuparea pe perioadă determinată
a unui post contractual vacant de
execuție necesar derulării unui
grant din cadrul Direcției de statistica prețurilor:-1 Post Referent I A:
-Perioada octombrie 2019 –decembrie 2019.Condiţii specifice: -studii
medii; -vechime în muncă: minim 7
ani; -cunostințe de operare în MS
Office şi de dezvoltare a aplicațiilor
de baze de date; -cunoaşterea reglementărilor internaționale în domeniul statisticii prețurilor privind
Paritatea Puterii de Cumpărare.
Concursul se organizează la sediul
Institutului Naţional de Statistică,
din Bd. Libertăţii nr.16, sector 5,
Bucureşti, în data de 01.10.2019 ora
10:00 proba scrisă şi 04.10.2019 ora
10:00 interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul
Institutului Naţional de Statistică,
Bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, în perioada 10.09.2019
–23.09.2019, luni–joi în intervalul
orar 08.00–16.30 şi vineri 08.0014.00.Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 5 din Regulamentul-cadru
aprobat prin Ordinului S.G.G. nr.
818/05.06.2018.Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Institutului Naţional de Statistică şi
pe site-ul Institutului Naţional de
Statistică (www.insse.ro).Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Institutului Naţional de Statistică şi
la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
l Institutul Național pentru Cercetare şi Formare Culturală organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, a Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii-cadru
nr.153/2047 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, la sediul
din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
Bucureşti, în perioada 09.09.201911.10.2019, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Analist, gradul
I, bază (S), în cadrul Serviciului
Buget, Financiar- Contabilitate
Compartimentul Buget, pentru
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice postului:1.Studii de specialitate: studii superioare în domeniul ştiințelor economice,
finanțe-contabilitate, de lungă
durată, acreditate, absolvite cu

diplomă de licență;2.Perfecţionări
(specializări): cursuri de perfecționare în domeniul studiilor de specialitate, master în domeniul studiilor
de specialitate/ administrație
publică, certificat de atestare a
cunoştințelor dobândite în Sistemul
European de Conturi (SEC), certificat aplicații practice
FOREXEBUG;3.Vechimea în
muncă/ specialitate necesară:
minim 6 ani şi 6 luni;4.Cunoştinţe
de operare/ programare pe calculator: Pachet Microsoft Office,
inclusiv programe de specialitate/
de gestiune financiar-contabilă în
domeniul instituțiilor publice
(evidența contabilității financiare),
alte programe informatice în
funcţie de reglementarile legale,
cunoştințe de operare PC, nivel
avansat;5.Limbi străine: limba
engleză nivel mediu;6.Abilităţi,
calităţi şi aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație. Toleranță, capacitate de comunicare,
relaţionare şi cooperare în echipă,
capacitate de analiză şi sinteză,
adaptabilitate la situaţii noi, putere
de concentrare în condiţii de stres;
bun organizator, ordonat, dinamic;
corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi
şi față de partenerii şi colaboratorii
INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;7.Cerinţe specifice:
cunoaşterea legislaţiei şi a normelor
aplicabile sistemului public în
domeniul financiar-contabil;
Competențe de planificare şi previziune bugetară; capacitate de autoorganizare şi prioritizare a
sarcinilor; capacitate de asumare a
răspunderii; atenție sporită pentru
detalii; competențe în culegerea,
clasificarea şi interpretarea informațiilor în vederea pregătiriii
rapoartelor; disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în
anumite condiţii.Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs
se realizează până la data de
23.09.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru Cercetare şi Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana
de contact este dna. Bologa Elena,
tel.: 0721.286.410.Calendarul
concursului:1. Proba scrisă, ce va
consta în redactarea unei lucrări,
pe baza bibliografiei date şi se va
desfăşura în data de 01.10.2019,
ora 14.00 (fără a se depăşi durata
maxim admisă de 3 ore) la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera
217).2. Interviul se se va desfăşura
în data 07.10.2019, ora 14.00, la
sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturii
-intrarea din Blvd. Mircea Vodă
-etaj 2, camera 217).Rezultatul
final al concursului se afişează la
sediu şi pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 11.10.2019.
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l Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legiicadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice și a unor măsuri fiscal
-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la sediul din
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
București, în perioada 09.09.201911.10.2019, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Consilier
juridic, gradul IA, bază (S), în
cadrul Compartimentului Juridic,
pentru perioada nedeterminată.
Condiţii specifice postului:1.Studii
de specialitate: studii superioare de
specialitate juridică/ de drept, de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență;2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/
specializare în domeniul studiilor
de specialitate și în cel putin unul
dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în
științe juridice;3.Vechimea în
muncă/ specialitate necesară:
minim 6 ani și 6 luni;4.Cunoștinţe
de operare/ programare pe calculator: Pachet Microsoft Office,
cunoștințe de operare PC, nivel
avansat, inclusiv programe de
specialitate (ex. program de legislație); 5.Limbi străine: limba
engleză nivel mediu; 6.Abilităţi,
calităţi și aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație, toleranță, capacitate de comunicare,
relaţionare și cooperare în echipă,
capacitate de analiză și sinteză,
adaptabilitate la situaţii noi, putere
de concentrare în condiţii de stres;
bun organizator, ordonat, dinamic;
corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi
și față de partenerii și colaboratorii
INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;7.Cerinţe specifice:
cunoașterea temeinică a legislaţiei
aplicabile sistemului public în
domeniul contabilităţii, salarizării,
legislației muncii, contenciosului
administrativ, dreptul comun, achiziții publice, respectiv cunoașterea
legislației specifice sectorului
ocupațional cultură (cercetare și
formare profesională); capacităţi
de previziune, organizare, decizie,
coordonare, control-evaluare; capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; capacitate de
asumare a răspunderii; competențe
în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea

pregătirii rapoartelor; disponibilitate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii;
disponibilitate pentru deplasări în
interes de serviciu în ţară și străinătate. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de
23.09.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana
de contact este dna. Bologa Elena,
tel.: 0721.286.410.Calendarul
concursului:1. Proba scrisă, ce va
consta în redactarea unei lucrări,
pe baza bibliografiei date și se va
desfășura în data de 01.10.2019,
ora 14.00 (fără a se depăși durata
maxim admisă de 3 ore) la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, București (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera
217).2. Interviul se se va desfășura
în data 07.10.2019, ora 14.00, la
sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturii
-intrarea din Blvd. Mircea Vodă
-etaj 2, camera 217).Rezultatul
final al concursului se afișează la
sediu și pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 11.10.2019.
l Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legiicadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice și a unor măsuri fiscal
-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la sediul din
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
București, în perioada 09.09.201911.10.2019, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Economist,
gradul II, bază (S), în cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate Compartimentul
Financiar-Contabilitate, pentru
perioada nedeterminată.Condiţii
specifice postului:1.Studii de specialitate: studii superioare în domeniul științelor economice,
contabilitate și informatică de
gestiune, de lungă durată, acreditate, absolvite cu diplomă de
licență;2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în

domeniul studiilor de specialitate,
master în Managementul contabil,
audit și expertiză contabilă; 3.
Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 3 ani; 4.Cunoștinţe de operare/ programare pe
calculator: Pachet Microsoft Office,
inclusiv programe de specialitate/
de gestiune financiar-contabilă în
domeniul instituțiilor publice
(evidența contabilității financiare),
alte programe informatice în
funcţie de reglementarile legale,
cunoștințe de operare PC, nivel
avansat; 5.Limbi străine: limba
engleză nivel mediu; 6.Abilităţi,
calităţi și aptitudini necesare: abilități de negociere, diplomație. Toleranță, capacitate de comunicare,
relaţionare și cooperare în echipă,
capacitate de analiză și sinteză,
adaptabilitate la situaţii noi, putere
de concentrare în condiţii de stres;
bun organizator, ordonat, dinamic;
corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi
și față de partenerii și colaboratorii
INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală; 7.Cerinţe specifice:
cunoașterea legislaţiei și a normelor
aplicabile sistemului public în
domeniul financiar-contabil;
competențe de planificare și previziune bugetară; capacitate de autoorganizare și prioritizare a
sarcinilor; capacitate de asumare a
răspunderii; atenție sporită pentru
detalii; competențe în culegerea,
clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii
rapoartelor; disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în
anumite condiţii. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs
se realizează până la data de
23.09.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana
de contact este dna. Bologa Elena,
tel.: 0721.286.410. Calendarul
concursului: -Concursul va consta
într-o probă scrisă și interviu.1.
Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfășura în
data de 01.10.2019, ora 14.00 (fără
a se depăși durata maxim admisă
de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj 2, camera 217).2. Interviul se se va desfășura în data
07.10.2019, ora 14.00, la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, București (în incinta
Ministerului Culturii -intrarea din
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera
217). Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe
pagina de internet a INCFC (www.
culturadata.ro), până la data de
11.10.2019.
l Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003- Codul Muncii, republi-

cată, a Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legiicadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice și a unor măsuri fiscal
-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la sediul din
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
București, în perioada 09.09.201911.10.2019, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Referent de
specialitate, gradul I, bază (S), în
cadrul Serviciului Buget, Financiar-Contabilitate Compartimentul
Financiar-Contabilitate, pentru
perioada nedeterminată.Condiţii
specifice postului:1.Studii de specialitate: studii superioare în domeniul științelor economice, finanțe și
contabilitate, de lungă durată,
acreditate, absolvite cu diplomă de
licență; 2.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în
domeniul studiilor de specialitate,
certificat inspector resurse umane,
certificat manager proiect;3.
Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 6 ani și 6 luni;4.
Cunoștinţe de operare/ programare
pe calculator: Pachet Microsoft
Office, inclusiv programe de specialitate/ de gestiune financiar-contabilă în domeniul instituțiilor
publice (evidența contabilității
financiare), alte programe informatice în funcţie de reglementarile
legale, cunoștințe de operare PC,
nivel avansat;5.Limbi străine:
limba engleză nivel mediu;6.Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare:
abilități de negociere, diplomație.
Toleranță,capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în
echipă, capacitate de analiză și
sinteză, adaptabilitate la situaţii
noi, putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator,
ordonat, dinamic; corectitudine,
moralitate, amabilitate, respect
faţă de ceilalţi angajaţi și față de
partenerii și colaboratorii INCFC,
spirit de inițiativă, operativitate,
perspicacitate, responsabilitate
personală;7.Cerinţe specifice:
cunoașterea legislaţiei și a normelor
aplicabile sistemului public în
domeniul financiar-contabil;
competențe de planificare și previziune bugetară; capacitate de autoorganizare și prioritizare a
sarcinilor; capacitate de asumare a
răspunderii; atenție sporită pentru
detalii; competențe în culegerea,
clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii
rapoartelor; disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în
anumite condiţii.Depunerea dosa-
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relor în vederea înscrierii la concurs
se realizează până la data de
23.09.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana
de contact este dna. Bologa Elena,
tel.: 0721.286.410. Calendarul
concursului: 1. Proba scrisă, ce va
consta în redactarea unei lucrări,
pe baza bibliografiei date și se va
desfășura în data de 01.10.2019,
ora 14.00 (fără a se depași durata
maxim admisă de 3 ore) la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, București (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera
217). 2. Interviul se se va desfășura
în data 07.10.2019, ora 14.00, la
sediul INCFC din Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturii
-intrarea din Blvd. Mircea Vodă
-etaj 2, camera 217). Rezultatul
final al concursului se afișează la
sediu și pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 11.10.2019.
l Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii
nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, a Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legiicadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG
nr.114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice și a unor măsuri
fiscal -bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene, la
sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2,
sector 3, București, în perioada
09.09.2019- 11.10.2019, concursul
pentru ocuparea postului
contractual de execuție, vacant,
de Referent de specialitate,
gradul I, bază (S), în cadrul
Compartimentului Achiziții
publice, pentru perioada nedeterminată. Condiţii specifice
postului: 1.Studii de specialitate:
studii superioare în științe juridice, de lungă durată, acreditate,
absolvite cu diplomă de licență;
2.Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecționare în domeniul studiilor de specialitate,
certificat de expert achizitii
publice. certificat controlul legalității actelor; 3.Vechimea în
muncă/ specialitate necesară:
minim 6 ani și 6 luni; 4.Cunoștinţe de operare/ programare pe
calculator: Microsoft Office/
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programe de specialitate; 5.Limbi
străine: limba engleză nivel mediu;
6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: abilități de negociere,
diplomație. Toleranță,capacitate
de comunicare, relaţionare şi
cooperare în echipă, capacitate de
analiză şi sinteză, adaptabilitate la
situaţii noi, putere de concentrare
în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate,
respect faţă de ceilalţi angajaţi şi
față de partenerii şi colaboratorii
INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală; 7.Cerinţe
specifice: cuoaşterea legislației
aplicabile domeniului achizițiilor
publice; competențe de planificare
şi previziune bugetară; capacitate
de autoorganizare şi prioritizare a
sarcinilor; capacitate de asumare a
răspunderii; atenție sporită pentru
detalii; competențe în culegerea,
clasificarea şi interpretarea informațiilor în vederea pregătirii
rapoartelor; disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în
anumite condiţii. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la
concurs se realizează până la data
de 23.09.2019, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru
Cercetare şi Formare Culturală:
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea
Vo d ă - e t a j 2 , c a m e r a 2 1 9 ) ,
compartimentul Resurse Umane.
Persoana de contact este dna.
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.
Calendarul concursului: 1. Proba
scrisă, ce va consta în redactarea
unei lucrări, pe baza bibliografiei
date şi se va desfăşura în data de
01.10.2019, ora 14.00 (fără a se
depaşi durata maxim admisă de 3
ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Vodă -etaj 2, camera 217). 2. Interviul se se va desfăşura în data
07.10.2019, ora 14.00, la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturii
-intrarea din Blvd. Mircea Vodă
-etaj 2, camera 217). Rezultatul
final al concursului se afişează la
sediu şi pe pagina de internet a
INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 11.10.2019.

CITAŢII
l Doamna Oprea Lenuta, in calitate de intimata, este chemata in
judecata in data de 22 octombrie
2019, orele 11:00, la Tribunalul
Iasi, Camera S V - etaj IV, Complet
civ R4 FF, in dosarul civil nr.
36204/245/2016, avand ca obiect
fond funciar - rectificare TP, in
contradictoriu cu Marian
Viorel recurent.
l Judecătoria Sf.Gheorghe, dosar
nr.4164/305/2019. Prin prezenta
somație se aduce la cunoştință celor
interesați faptul că reclamantele
Cociuba Maria, domiciliată în Sibiu,
str.Hipodromului, nr.11, jud.Sibiu, şi
Bucşa Elena, domiciliată în Sibiu,

luni / 9 septembrie 2019

Calea Ciznădiei, nr.24, jud.Sibiu,
solicită dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor art.28
din Decretul- Lege nr.115/1938, a
dreptului de proprietate asupra
terenului înscris în CF nr.24772
Vâlcele (convertit din C.F. vechi 297
Araci), cu nr.top 2160 arabil în
suprafață reală de 10.289 mp. Toți
cei interesați pot face opoziție în
termen de 30 de zile de la afişare, la
Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud. Covasna, cu precizarea că, în caz contrar, în termen
de 1 lună de la emiterea celei din
urmă publicații se va trece la judecarea cererii.
l Numita Alisi Neriman, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Negru
Vodă, str.Recoltei, nr.20, jud.
Constanța, este chemată în instanță,
la Judecătoria Mangalia, în data de
01 Octombrie 2019, ora 09.00,
Complet C8, în calitate de pârât, în
dosarul civil nr.1765/254/2019,
având ca obiect cerere de valoare
redusă, în contradictoriu cu DEBT
COLLECTION AGENCY SRL, în
calitate de reclamant.
l Numita Alexe Estera Cristina
este chemata să se prezinte la Judecatoria Slobozia, situata în Slobozia,
b-dul.Cosminului, nr.12, jud.
Ialomița, în data de 17.09.2019, ora
8.30, în calitate de pârâtă în Dosarul
civil 5125/312/2018.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar prin sentinta nr.
4547/03.09.2019 Tribunalul Bucuresti, în dosarul 110/3/2019, anunţă
deschiderea procedurii simplificate
a falimentului debitorului
SIMALEX 93 SRL, Bucuresti, Str.
Bauxitei, nr. 3, sect 1, J40/499/2018,
CUI 4214392.
l SC KSH Soluții Integrate 3D
SRL, cu sediul în str.Popa Stoica
Fărcaş, nr.68, sector 3, Bucureşti,
înregistrată la ONRC-ORCTB,
CUI: 38223409, informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea
în vederea emiterii autorizației de
mediu pentru activitatea de colectare deşeuri şi reciclarea deşeurilor
de lemn. Activitatea este desfăşurată în str.Șos.de Centură, nr.32A,
jud.Ilfov. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, fax: 430.15.23, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00,
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic, la
sediul APM Ilfov.
l SC Portland Trust Developments
Four SRL, titular al proiectului
„Realizare ansamblu clădiri de
birouri, spații comerciale, acces auto
cu regimul de înălțime
2S+P+7E+Et.th.”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Bucureşti, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra

mediului: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Realizare ansamblu
clădiri de birouri, spații comerciale,
acces auto cu regimul de înălțime
2S+P+7E+Et.th.”, propus a fi
amplasat în Bucureşti, sector 1, str.
Jiului, nr. 8. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Bucureşti, din Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în
zilele de luni- vineri, între orele 9.0012.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.

LICITAŢII
l Direcția Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi, cu
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie
1918, nr.1A, Bl.A24 (Flora),
tronson 3, județul Călăraşi, organizează licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea unui imobil
reprezentând fostul spital Dor
Mărunt, af lat în proprietatea
privată a judeţului Călăraşi,
conform Hotărârii Consiliului
Judeţean
Călăraşi
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea vânzării, prin licitaţie
publică cu strigare, a unui imobil
aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos la
vânzare prin licitaţie publică cu
strigare este compus din 11
construcţii, cu suprafaţa
construită totală de 2.099mp şi
teren în suprafaţă măsurată totală
de 23.406mp şi 23.402mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul
spital Dor Mărunt. Imobilul are
numărul cadastral 22560 (nr.vechi
810), înscris în Cartea Funciară
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii
Dor Mărunt. Preţul de pornire a
licitaţiei publice cu strigare este de
273.920Lei (fără TVA). Dosarul de
licitaţie poate fi procurat zilnic de
la sediul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Călăraşi, din
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de 10.09.2019, ora
9.00, până pe data de 17.09.2019,
ora 13.00, la preţul de 300Lei.
Garanţia de participare Ia licitație
este de 5.478Lei. Documentele de
participare la licitaţie sunt cele
menţionate în Instrucţiunile
constituite ca anexă la HCJ
nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse
în plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al
judeţului Călăraşi, cu sediul în
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, până
pe data de 23.09.2019, ora 12.00.
Deschiderea plicurilor va avea loc
la sediul Direcţiei Judeţene de
Administrarea Domeniului Public
şi Privat al judeţului Călăraşi în

data de 24.09.2019, ora 10.00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor,
urmând ca afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia publică
cu strigare să aibă loc pe data de
24.09.2019, ora 12.00, la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe
a Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Călăraşi, pe
data de 26.09.2019. ora 11.00.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa d-nei Enciu Dorina,
telefon: 0342.405.912.
l UAT Dănicei, sat Bădeni, județul
Vâlcea organizează licitație publică
pentru obiectivele: 1. Concesiune
teren, 150 mp, situat în pct. „BlocSediu Administrativ”, sat Bădeni; 2.
Concesiune teren 2000 mp, situat în
pct. „Dealu Lăunele”, sat Dealu
Lăunele.Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.09.2019; data şi
locul licitației: 30.09.2019, ora 12.00,
la sediul Primăriei Dănicei. Relații
la telefon: 0253/838333.
l Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOP CLIMA
INSTAL SRL, desemnat prin
incheierea sedinta din data de
07.05.2018, pronuntata in dosar
nr. 36836/3/2014 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, depunem anexat
P u b l i c a t i a d e v a n z a r e n r.
36836/3/2014/05.07.2019, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in proprietatea TOP
CLIMA INSTAL SRL, constand
in stoc de produse in valoare
totala de 1.955 RON fara TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.09.2019 ora
14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza licitatii saptamanale in
datele de la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00.Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 100 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut carnet de sănătate
eliberat de CNAS pe numele Vîrlan
Marieta. Se declară nul.
l Pierdut Acord pentru Desfăşurarea Exercițiilor Comerciale pentru
SC Parfumerie Douglas SRL,
J40/15388/2007.
l Pierdut Certificat constatator nr.
7306/15.03.2005, eliberat de ORC
Arad pentru SC Smart Construction SRL. Il declar nul.
l l SC Dearborn Project RO SRL, cu
sediul în Bucureşti, Sectorul 3, Strada
Burniţei, Nr.24, Birou Nr.111, Etaj 1,
înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr.J40/11270/2011 (EUID
ROONRC J40/11270/2011), având
CUI:29123893, declar pierdut certificat de înregistrare seria B3382036,
emis pe data de 24.04.2017 şi eliberat
la data 24.04.2017 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Îl declar nul.
l SC Sogef Project SA, cu sediul în
Bucureşti, Sectorul 1, Strada
LONDRA, Nr.34, Clădirea Principală CORP A, Camera Nr.3, Etaj 1,
inregistrala la Registrul Comertului
sub nr. J40/12775/2013 (EUID
ROONRC J40/12775/2013), având
CUI:32360440, declar pierdut certificat de înregistrare seria B3007644,
emis pe data de 27.11.2014 şi
eliberat la data 28.11.2014 de Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti. Îl declar nul.
l SC Sogef International ARG SRL,
cu sediul în Bucureşti, Sectorul 3,
Strada BURNIŢEI, Nr.24, birou
nr.112, Etaj 1, înregistrată la Regist r u l C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/12612/2014 (EUID ROONRC
J40/12612/2014), având
CUI:33506897, declar pierdut certificat de înregistrare seria B3382035,
emis pe data de 24.04.2017 şi eliberat
la data 24.04.2017 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Îl declar nul.
l SC Bălcescu Project SRL, cu sediul
în Bucureşti, Sectorul 3, Strada
Burniţei, Nr.24, BIROU NR.110, Etaj
1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/4507/2014 (EUID
ROONRC J40/4507/2014), având
CUI:33049850, declar pierdut certificat de înregistrare seria B3382230,
emis pe data de 24.04.2017 şi eliberat
la data 24.04.2017 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Îl declar nul.
l Subscrisa Avant Soutions SRL,
J23/842/2012, CUI:30005352, cu
sediul în Str.Sabarului 154, Clinceni,
Ilfov, declar că am pierdut certificat
de înregistrare şi certificat constatator sediu social. Le declar nule.
l Pierdut document de înregistrare
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru activităţile
din unităţile de vânzare cu
amănuntul, nr. VA21032/05.04.2016,
SC ANIMO Caffee SRL cu CUI
35020507, emis de ANSVSA.

