
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Vitaromafruct SRL angajează încărcă-
tor-descărcător. Cerințe: studii primare. 
Tel.0757.706.245.

l SC HNI SRL, cu punct de lucru în Simand, 
nr.1019, jud.Arad, angajează 2 muncitori 
necalificați, ca manipulanți marfă, să fie 
cunoscători ai limbii engleze. Tel.0743.370.390, 
mail: sc_hni_srl@live.com

l Şcoala Gimnazială Corcova, comuna 
Corcova, judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs la sediul unităţii din strada principală, 
în conformitate cu H.G. 286/2011 şi H.G. 
1027/2014, cu modificările şi completările ulte-
rioare, pentru ocuparea postului  contractual 
vacant de şofer microbuz şcolar cu 0,50 normă. 
Condiţii de participare generale: -cetăţenia 
română; -nivelul studiilor  minim  medii; 
-domiciliul stabil în localitatea Corcova; 
-cursuri de specialitate specifice postului- acre-
ditate -atestat transport persoane; -vechimea în 
muncă necesară ocupării postului  vacant de 
minim 6 luni în transport persoane; Data şi ora 
de desfăşurare a concursului: -26.03. 2020- 
proba scrisă- ora 9:00-11:00; -27.03.2020- proba 
practică- ora 9:00-10:00; -27.03.2020- proba de 
interviu -ora 11:00; -30.03.2020- afişarea rezul-
tatelor finale. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Şcolii Gimnaziale Corcova în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ  în Monitorul Oficial  al 
României- Partea a III-a. Condiţiile de partici-
pare la concurs specifice postului şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul unităţii. Nr. 
contact 0252383463.

l Primăria Comunei Ohaba Lungă, cu sediul 
în comună Ohaba Lungă, nr.33, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, de: promotor 
local, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.03.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 16.03.2021, ora 12:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare; -vechime: nu este cazul; 

-operare PC -nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ohaba Lungă din localitatea Ohaba Lungă, nr. 
33, jud. Timiş. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Ohaba Lungă din locali-
tatea Ohaba Lungă, nr.33, jud.Timiş, persoană 
de contact: Lupulescu Ionel telefon 
0256/333.309, fax 0256/333.309.

l Primăria comunei Ohaba Lungă, cu sediul 
în comună Ohaba Lungă, nr.33, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: muncitor necalificat, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.03.2021, ora 13:00; -Proba practică în data 
de 16.03.2021, ora 13:00; -Proba interviu în 
data de 16.03.2021, ora 14:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ohaba Lungă din localitatea Ohaba Lungă, 
nr.33, jud.Timiş. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Ohaba Lungă din locali-
tatea Ohaba Lungă, nr.33, jud.Timiş, persoană 
de contact: Lupulescu Ionel, telefon 
0256/333.309, fax 0256/333.309.

l Anunț concurs. Centrul Național de Politici 
şi Evaluare în Educație cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.G-ral Berthelot, nr.26, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de experți, pe durata 
desfăşurării proiectului, în proiectul 
PULCHRA- Ştiința în medii urbane: Constru-
irea de centre comunitare de învățare partici-
pativă prin cercetare şi activare, după cum 
urmează: 1 post manager de proiect- Coordo-
nator național- condiții: nivelul studiilor- 
studii universitare de licenţa absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licenţa sau 
echivalentă, vechime în domeniul educației de 

minim 10 ani; 1 post expert comunicare/
promovare/ diseminare- condiții: nivelul studi-
ilor- studii universitare de licenţa absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licenţa sau 
echivalentă, vechime în domeniul educației de 
minim 3 ani; 5 posturi expert consultant- 
condiții: nivelul studiilor- studii universitare 
de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în 
domeniul educației de minim 3 ani; 1 post 
expert monitorizare şi raportare- condiții: 
nivelul studiilor- studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, vechime în domeniul 
educației de minim 6 ani; 1 post responsabil 
financiar-contabil- condiții: nivelul studiilor- 
studii universitare de licenţa absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, vechime în activitatea financi-
ar-contabilă de minim 5 ani; 1 post expert 
achiziții- condiții: nivelul studiilor- studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţa sau echiva-

lentă, vechime în domeniul achizițiilor publice 
de minim 5 ani. Interviul va avea loc  în data 
de 11 martie 2021, ora 10:00, în sediul din 
localitatea Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr.37, 
sector 1. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul Centrului 
Național de Politici şi Evaluare, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, str.Ştirbei Vodă, sector 1, 
respectiv până la data de 05.03.2021.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
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Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București orga-
nizează concurs în data de 11.03.2021, în 
temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, în vederea ocupării 
următoarelor posturi vacante de natură 
contractuală de execuție: A. Pe perioadă nede-
terminată: Infirmier/ă: 1 post în cadrul Casei 
de Tip familial „Crinul Alb”: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se soli-
cită vechime în muncă; pentru candidații cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se 
solicită curs de infirmier, disponibilitate de a 
lucra cu copiii cu dizabilități; 2 posturi în 
cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
pentru Persoane Varstnice Sf. Ana”: Condiții 
specifice de participare: Studii generale, 
vechime în muncă minimum 3 ani; se solicită 
curs de infirmier, disponibilitate de a lucra cu 
persoane vârstnice; - 1 post în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru  
Persoane Adulte cu Dizabilitati „Casa Max”: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, vechime în muncă minimum 3 ani; se 
solicită curs de infirmier, disponibilitate de a 
lucra cu persoane vârstnice; - 2 posturi în 
cadrul Creșei „Cerceluș”: Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; pentru candidații cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se 
solicită curs de infirmier; disponibilitate de a 
lucra cu copiii; Îngrijitor clădiri: - 1 post în 
cadrul Complexul de servicii „Brândușa” - 
Compartiment de Recuperare pentru Copii cu 
Dizabilități: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post în cadrul Complexul de 
servicii „Brândușa” - Centrul „Casa 
Soarelui”: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post în cadrul Centrului de Ingri-
jire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Sf. 
Ana”: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 
post în cadrul Centrului de Deservire: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă; 
Muncitor calificat (bucătar): - 1 post în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru  
Persoane Adulte cu Dizabilitati „Casa Max”: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, se solicită curs de bucătar, nu se solicită 
vechime în muncă; - 1 post în cadrul Creșei 
„Ghiocelul”: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, se solicită curs de bucătar, nu 
se solicită vechime în muncă; Îngrijitor copii: 
- 1 post în cadrul Creșei „Trapezului”: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă; 1 post în 
cadrul Creșei „Potcoava”: Condiții specifice 
de participare: Studii generale, nu se solicită 

vechime în muncă; - 1 post în cadrul Creșei 
„Titan”: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; 1 post în cadrul Creșei „Ghiocelul”: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 post 
în cadrul Creșei „Greierașul”: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se soli-
cită vechime în muncă; - 3 posturi în cadrul 
Centrului de zi „Lizuca”: Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 2 posturi în cadrul 
Centrului de zi „Micul Prinț”: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se soli-
cită vechime în muncă; B. Pe perioadă 
determinată: Îngrijitor clădiri: - 1 post în 
cadrul Centrului de Deservire: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se soli-
cită vechime în muncă; Pentru a ocupa un 
post vacant, candidatul trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale prevă-
zute la art. 3 din Regulamentul - Cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
și criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalui 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat prin H.G. nr. 1027/2014: 
- Are cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; - Cunoaște limba 
română, scris și vorbit; - Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; - Are 
capacitate deplină de exercițiu; - Are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unitațile sanitare abilitate; - Îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; - Nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care l-ar face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând cu 
data de 18.02.2021 (data publicării anunțului)  
pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, conform 
legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 
din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, București, 
astfel:  L - J: 9:00-15:00, V: 9:00-13:00. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conțină: 1. 

Cerere de înscriere la concurs; 2. Curriculum 
Vitae - model European; 3. Copie după actul 
de identitate; 4. Copie după diploma de studii; 
5. Copie după alte acte care să ateste efectu-
area unor specializări/perfecționări; 6. Copie 
după cartea de muncă actualizată până la 
data de 31.12.2010 și/sau adeverință eliberată 
de angajator sau ITM care să ateste vechimea 
în muncă și vechimea în specialitatea studi-
ilor; 7. Copie după adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 01.01.2011, elibe-
rată de angajator și extras REVISAL 
certificate conform cu originalul de către 
angajator (după caz eliberat de ITM); 8. 
Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în 
cazier), sau o declarație pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candi-
dează; Candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului; 9. Adeverința medicală, 
care atestă starea de sănătate corespunză-
toare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de 
familie sau de către unități sanitare abilitate) 
și trebuie să conțină în clar numărul, data, 
numele emitentului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănă-
tății; 10. Certificat de integritate comporta-
mentală (eliberat cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către Poliția Română, 
conf. Legii nr. 118/2019), sau o declarație pe 
propria răspundere cu privire la obligația de a 
completa dosarul până cel târziu la data 
desfășurării primei probe a concursului cu 
certificatul de integritate comportamentala in 
original; Candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
certificatului de integritate comportamentală, 
cel mai târziu până la data desfășurării primei 
probe a concursului; Notă: Copiile după actele 
menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă 
însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs, sau se 
prezintă copii legalizate de către candidați. 
Concursul va consta în 3 etape succesive: - 
selecția dosarelor de înscriere, - proba prac-
tică, - proba interviu. Se pot prezenta la 
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi 
admiși la etapa precedentă. Proba practică și 
interviul se susțin din bibliografia afișată pe 
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/

despre-noi/oportunitati-angajare. Proba prac-
tică va avea loc în data de 11.03.2021, ora 
10:00. Proba interviu până în data de 
18.03.2021, ora 10:00 (în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei prac-
tice). Rezultatele selecției dosarelor se afișează 
la sediul instituției și pe pagina de internet în 
termen de maximum două zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor. Rezultatele probei practice și a 
probei interviu se vor afișa la sediul instituției 
și pe pagina de internet în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 
fiecărei probe. Informații suplimentare în ceea 
ce priveste locația unde se va desfășura 
concursul se pot obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București sau la numărul de telefon 
0730013862. Candidații trebuie să fie protejați 
cu mască și mănuși de protecție la momentul 
depunerii dosarului, precum și pe perioada 
susținerii probelor. Director General, Mihaela 
Ungureanu

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București orga-
nizează concurs în data de 11.03.2021, în 
temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, în vederea 
ocupării următoarelor posturi vacante de 
natură contractuală de execuție: A. Pe peri-
oadă nedeterminată: - Referent: - 2 posturi în 
cadrul Complexului de Servicii „Noi Orizon-
turi” - Centrul de Îngrijire în Apartamente de 
Tip Familial: Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat, vechime în specialitate 6 ani și 6 
luni; - Supraveghetor de noapte: - 2 posturi în 
cadrul Casei de Tip familial „Crinul Alb”: 
Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă, experi-
ență de lucru cu copiii cu autism dovedită 
prin adeverință/fișă de post/orice alt docu-
ment care să ateste experiența; - Magaziner: - 
1 post în cadrul Centrului de Ingrijire si 
Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabi-
litati „Casa Max”: Condiții specifice de parti-
cipare: Studii generale, nu se solicită vechime 
în muncă; - Educator puericultor: - 1 post în 
cadrul Creșei „Cerceluș”: Condiții specifice 
de participare: Studii medii, liceale absolvite 
cu diploma de bacalaureat, certificat absolvire 
curs formare educator puericultor/specializat/
liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 2 posturi în cadrul Creșei 
„Ghiocelul”: Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat, certificat absolvire curs formare 

educator puericultor/specializat/liceu peda-
gogic, nu se solicită vechime în specialitate; - 1 
post în cadrul Creșei „Trapezului”: Condiții 
specifice de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 1 post în cadrul 
Creșei „Titan”: Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat absolvire 
curs formare educator puericultor/specializat/ 
liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 4 posturi în cadrul Creșei 
„Greierașul”: Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat absolvire 
curs formare educator puericultor/specializat/
liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 7 posturi în cadrul Centrului de 
zi „Micul Prinț”: Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat absolvire 
curs formare educator puericultor/specializat/ 
liceu pedagogic, nu se solicită vechime în 
specialitate; - Asistent medical: - 1 post în 
cadrul Creșei „Cerceluș”: Condiții specifice 
de participare: Studii postliceale de speciali-
tate absolvite cu diplomă, specialitatea Medi-
cină Generală/ Pediatrie, cu certificat de 
membru eliberat de  OAMGMAMR vizat la 
zi, nu se solicită vechime în specialitate; - 
Medic: - 1 post în cadrul Creșei „Potcoava”: 
Condiții specifice de participare: Studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență in specialitatea Medicină Generală 
/ Pediatrie; drept de libera practica; asigurare 
Malpraxis, vechime în specialitatea studiilor 
minimum 1 an; - Asistent social: - 1 post în 
cadrul Centrului de Consiliere și Resurse: 
Condiții specifice de participare: Studii supe-
rioare de specialitate de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență în asistență socială, 
cu certificat de membru eliberat de  Colegiul 
Național al Asistenților Sociali vizat la zi, 
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 
luni; B. Pe perioadă determinată: - Psihope-
dagog: - 1 post în cadrul Complexului de 
Servicii „Brândușa” - Centrul de zi „Brân-
dușa”: Condiții specifice de participare: Studii 
superioare știinte socio-umane, absolvite cu 
diplomă de licenţă  în specializarea psihope-
dagogie specială, cu atestat de liberă practică, 
vechime în specialitatea studiilor minimum 2 
ani, disponibilitate de lucru cu copiii cu diza-
bilități; - Psiholog: - 1 post în cadrul Comple-
xului de Servicii „Brândușa” - Centrul de zi 
„Brândușa”: Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență în 
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Psihologie, cu atestat de liberă practică, 
vechime în specialitatea studiilor minimum 5 
ani, disponibilitate de lucru cu copiii cu diza-
bilități; - Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 din 
Regulamentul - Cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalui contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat prin 
H.G. nr. 1027/2014: - Are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; - Cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - Are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - Are capacitate deplină de 
exercițiu; - Are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de unitațile 
sanitare abilitate; - Îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice, potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; - Nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătura cu serviciul, 
care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care l-ar face incompa-
tibil cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. 
Candidații vor depune personal dosarele de 
concurs începând cu data de 18.02.2021 (data 
publicării anunțului)  pe o perioadă de 10 zile 
lucrătoare, conform legislației în vigoare, la 
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 
2-4, sector 3, București, astfel: L - J: 9:00-
15:30, V: 9:00-13:00.- Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină: 1. Cerere de 
înscriere la concurs; 2. Curriculum Vitae - 
model European; 3. Copie după actul de 
identitate; 4. Copie după diploma de studii; 5. 
Copie după alte acte care să ateste efectuarea 
unor specializări/perfecționări; 6. Copie după 
cartea de muncă actualizată până la data de 
31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de 
angajator sau ITM care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în specialitatea studiilor; 
7. Copie după adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 01.01.2011, elibe-
rată de angajator și extras REVISAL 
certificate conform cu originalul de către 
angajator (după caz eliberat de ITM); 8. 
Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în 

cazier), sau o declarație pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 9. 
Adeverința medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de către unități 
sanitare abilitate) și trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății; 10. Certificat de integri-
tate comportamentală (eliberat cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
Poliția Română, conf. Legii nr. 118/2019), sau 
o declarație pe propria răspundere cu privire 
la obligația de a completa dosarul până cel 
târziu la data desfășurării primei probe a 
concursului cu certificatul de integritate 
comportamentala in original; Candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor, care a 
depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul certificatului 
de integritate comportamentală, cel mai 
târziu până la data desfășurării primei probe 
a concursului; Notă: Copiile după actele 
menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă 
însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs, sau se 
prezintă copii legalizate de către candidați. 
Concursul va consta în 3 etape succesive: - 
selecția dosarelor de înscriere, - proba scrisă - 
proba interviu. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi admiși la 
etapa precedentă. Proba scrisă și interviul se 
susțin din bibliografia afișată pe site-ul insti-
tutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/
oportunitati-angajare. Proba scrisă va avea 
loc în data de 11.03.2021, ora 10:00. Proba 
interviu până în data de 18.03.2021, ora 10:00 
(în maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției 
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet în termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. Rezulta-
tele probei scrise și a probei interviu se vor 
afișa la sediul instituției și pe pagina de 
internet în termen de maximum o zi lucră-
toare de la finalizarea fiecărei probe. Infor-
mații suplimentare în ceea ce priveste locația 
unde se va desfășura concursul se pot obține 
la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862. Candidații 
trebuie să fie protejați cu mască și mănuși de 
protecție la momentul depunerii dosarului, 
precum și pe perioada susținerii probelor. 
Director  General, Mihaela Ungureanu

CITAȚII
l Se citează numita Căciulă Relia Felicia cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat Epureni, 
com.Duda Epureni, str. Tainei, nr.27, jud.
Vaslui, în calitate de pârât în dosarul 
nr.3163/244/2020 al Judecătoriei Huși, având 
ca obiect reducere pensie întreținere, pentru 
termenul de judecată din 10 martie 2021, ora 
09:00, în contradictoriu cu numitul Motaș 
Lucian.

l Numitul Stancu Florian, cu domiciliul în 
sat Remuș, comuna Frătești, jud.Giurgiu, este 
citat la Judecătoria Huși, în data de 
07.04.2021, ora 09:00, în proces de divorț cu 
Stancu Alexandra, în dosar nr.1618/244/2020.

l Cotos Radu Aurel este chemat in calitate de 
parat in data 18 martie 2021 ora- 14:00 la 
Judecatoria sect.6 camera  210, Complet 3 
minori si familie. Dosar minori si familie.

l Numita Burcea Daniela este citată la Jude-
cătoria Roșiori de Vede pentru data de 
17.03.2021, având calitatea de pârâtă în 
dosarul civil nr. 2743/292/2020 având ca obiect 
divorţ în contradictoriu cu reclamantul 
Burcea Ion.

l Miron Costin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Sat Rucăreni, com.Soveja, jud.
Vrancea, identificat cu CI seria VN, nr.336127 
e m i s ă  d e  S P C L E P  P a n c i u ,  C N P 
1800330170129, este chemat în judecată în 
calitate de chemat în garanție și pârât la 
Tribunalul Brașov pentru data de 18.03.2021, 
ora 09:45, sala T5, în Brașov, B-dul. 15 Noiem-
brie nr. 45, în dosarul cu nr.2508/62/2015/a1 
având ca obiect atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolvență, în proces cu Adminis-
traţia Judeţeană A Finanţelor Publice Brașov 
în calitate de reclamant.

l Numitul Manea Mirel Constantin cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Giurgiu, Str.
Griviței, nr.39,  județul Giurgiu, este citat 
(chemat) în data de 19.03.2021, ora 10:00, la 
Judecătoria Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, Completul 
Cn38, Sala 4, în calitate de pârât în dosarul 
nr.9819/236/2020, reclamantă fiind D.I.T.L.
Giurgiu.

DIVERSE
l Anunţ Public. Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri, având 
sediul în Calea Victoriei, nr.52, sector 1, 
București, titular al „Planului Național 
Integrat în domeniul Energiei și Schimbă-
rilor Climatice 2021-2030”,anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
declanșare a etapei de încadrare pentru 
planul în conformitate cu prevederile HG 
nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe. Proiectul „Planului 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030”, poate 
fi consultat la sediul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Bvd. Libertății, nr. 12, 
sector 5, București, de luni până joi între 
orele 09:00-16:00, vineri, între orele 09:00-
13:00 și la următorul link: http://economie.
gov.ro/ planul-national-integrat-ener-
gie-si-schimbari-climatice-2021-2030. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, și pe adresa de e-mail: 
evaluare.impact@mmediu.ro în termen de 
15 zile de la data publicării anunţului.

l Baesu Aurora-Petruța, având sediul/domiciliul 
în localitatea București, Șos.Olteniței, nr.107, bl.22, 
sector 4, titular al planului/programului PUZ 
-Lotizare locuințe individuale P+1E+M, funcțiuni 
complementare, anexe gospodărești, amplasat în 
Comuna Berceni, jud.Ilfov, Nr.Cad. 68009, tarla 
25, Parcela 63/25 și 26, anunţă publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul 
ședinței Comitetului Special Constituit din data 
de 13.01.2021, urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, 
(tel.021/430.15.23, 021/430.14.02), în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea anunțului.

l S.C. Bunge România S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Moderni-
zare echipament tehnologic centrală corp C33” 
propus a fi amplasat în oraș Lehliu Gara, strada 
Lisabona nr. 5, județul Călărași. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr. 2, jud. Calarasi 
și la sediul titularului din oraș Lehliu Gara, strada 
Lisabona nr. 5, Județul Călărași. în zilele de 
luni-vineri, între orele 8:00-16:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM Cala-
rasi.

l Anunț public privind decizia etapei de înca-
drare; SC Obserhauser Invest SRL, cu sediul în 

municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, 
județul Maramureș, titular al proiectului “Locu-
ințe colective, Împrejmuire, Branșamente” propus 
a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Păltini-
șului, f.n., județul Maramureș, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Mara-
mureș, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul mai sus 
menționat. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consultate, 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mara-
mureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, 
nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni-joi intre 
orele 08:00-16:00 și vineri intre orele 08:00-14:00 
precum și la următoarea adresa de internet http://
apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate înaintă 
comentarii/observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Maramureș.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale Cadastrului: Denu-
mire județ: Constanța. Denumire UAT: Topalu. 
Sectoare cadastrale: 0-24. O.C.P.I. Constanța 
anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0-24 
din UAT Topalu, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. UAT Topalu, Data de început a 
afișării: 10.03.2021. Data de sfârșit a afișării: 
10.05.2021. Adresa locului afișării publice: Str. 
Preot Luca Nicolae, FN, Comuna Topalu 
Repere pentru identificarea locației: Primăria 
Comunei Topalu (Sala de ședințe a Consiliului 
Local). Cererile de rectificare a documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Topalu (Sala de ședințe a Consiliului 
Local), cu respectarea dispozițiilor legale privind 
obligațiile persoanelor pe perioada stării de 
alertă și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informaţii 
privind Programul naţional de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul 
A.N.C.P.I. la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

l Marimar Loca Costinesti SRL, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: „Construire 
imobil locuințe colective P+4E +SpTh cu spațiu 
comercial la parter și împrejmuire teren”, 
amplasat în județul Constanța, orașul Năvodari, 
zona Mamaia Sat, str.M 14, Parcela A166/107/2/2. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, str.Unirii, nr.23, Constanța, 
județul Constanța, zilnic, între orele 09:00-13:00 
și la sediul titularului: Marimar Loca Costinesti 
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SRL, cu sediul în județul Constanța, comuna 
Costinești, sat Schitu, str. Unirii, nr. 52, ap.2, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09:00-13:00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, 
str.Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, 
între orele 09:00-13:00.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
134/246/2021 privind pe petentul Bondici 
Dorin- Andrei care solicita inscrierea dreptului 
de proprietate prin uzurpaciune asupra imobi-
lului identificat in CF nr. 307464 Bocsig, cu nr. 
Cadastral 307464 compus din teren extravilan 
in suprafata de 4000 mp., imobil asupra caruia 
figureaza ca proprietar tabular intabulat sub 
B2, Ardelean Nicolae decedat la data de 21 
ianuarie 1996. In urma acesteia, in baza art. 130 
din Decretul - Lege nr.115/1938, sunt somati toti 
cei interesati De Indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima publicare 
se va proceda la solutionarea cererii.

l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu 
Criș ,  str.Gări i ,  nr.24,  județul  Arad, 
tel.0257.350.692, fax: 0257.350.231.Operator 
3210/2501. Dosar nr.2715/210/2020. Emisă la 
05.02.2021. Somație în dosarul civil cu 
nr.2715/210/2020 al Judecătoriei Chișineu Criș, 
având ca obiect uzucapiune, reclamanta Sucilă 
Eleonora-Emilia, în contradictoriu cu pârâții 
Brad Lorica Doina, Lorincz Gabriela Minodora 
și Porcolean Viorel, a solicitat ca prin hotărârea 
ce se va pronunța, să se constate că reclamanta 
a dobândit dreptul de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra imobilului compus din teren 
extravilan în suprafață de 10.800mp, înscris în 
CF nr.311080 Sântana, nr.top 311080, situat în 
tarla 97 parcela 432/24. Toţi cei interesaţi în 
cauză pot formula opoziţii la prezenta somaţie, 
în termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somaţiei, în dosar cu numărul 
de mai sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis 
în baza încheierii de ședință din data de 
04.02.2021, conform art.130 din Decretul Lege 
nr.115/1938. Termen de afișare pe o durată de 
30 de zile. Președinte. Grefier.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administrație al 
societății comerciale IMVEST S.A. cu sediul în 
București, str. Preciziei nr.13B, sector 6, C.U.I. 
RO 1568751, J40/1056/1991 convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la data de 
25.03.2021, ora 9:00 la sediul societății, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 

2020; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de 
cenzori pe anul 2020; 3. Aprobarea situațiilor 
financiare anuale, a contului de profit și pierdere, 
descărcarea de gestiune pe anul 2020 a adminis-
tratorilor societății; 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021;5. Diverse. În 
cazul în care urmare acestei convocări Adunarea 
Generală nu se poate întruni din lipsa cvoru-
mului, aceasta se convoacă pentru data de 
01.04.2021, în același loc, la ora 9:00 cu aceeași 
ordine de zi. Președinte al Consiliului de Admi-
nistrație Ing. Spînu Cristian.

l Convocare: Consiliul de Administrație al socie-
tății Imvest S.A. cu sediul în București, str. Preci-
ziei nr.13B, sector 6, C.U.I. RO 1568751, 
J40/1056/1991 convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la data de 
25.03.2021, ora 10:00 la sediul societății, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1 -Aprobarea modificării 
actului constitutiv astfel: a) Cap.V art.17, alin.1 
va avea următorul conținut „Societatea este 
administrată de consiliul de administrație 
compus din 3(trei) administratori aleși prin vot 
secret de adunarea generală a acționarilor, pe o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși 
pe noi perioade de 4 ani„ b)Cap.V art.19, alin.1 
va avea următorul conținut „Societatea este legal 
reprezentată și angajată juridic în relațiile cu 
terțe persoane fizice și juridice, de Președintele 
consiliului de administrație care este și Director 
al societății„ c)Cap.VI art.21, alin.1 va avea 
următorul conținut „Gestiunea societății este 
controlată de acționari și de comisia de cenzori 
aleși de adunarea generală a acționarilor, formată 
din 3 membri care pot fi și acționari, cu excepția 
cenzorilor contabili sau de o firmă de experți 
contabili abilitați sau de auditori financiari. 2. 
Diverse. În cazul în care urmare acestei convo-
cări Adunarea Generală nu se poate întruni din 
lipsa cvorumului, aceasta se convoacă pentru 
data de 01.04.2021 , în același loc, la ora 10:00 cu 
aceeași ordine de zi. Președinte al Consiliului de 
Administraţie Ing. Spînu Cristian.

l Convocare: In conformitate cu prevederile 
art.117 alin.1), 2), 3), 6 si 7 ,  coroborat cu art. 111 
alin.1) si 2), din Legea 31/1990, privind societatile 
comerciale, republicata si completata, dl. Sofian 
Mihai Emilian, Presedintele Consiliului de Admi-
nistratie al Societatii Remat Bucuresti SUD S.A, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in 
Sos. Berceni Fort, nr. 5, sector 4, Bucuresti, 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor pe data de 22.02.2021, ora 13:00 la sediul 
social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, 
Sector 4, Bucuresti, avand urmatoarea Ordine De 
Zi: 1. Numirea auditorului statutar Ernst & 
Young Assurance Services SRL  cu sediul in  

Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, 
Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 
1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/5964/1999, având CUI 11909783 in confor-
mitate cu art.62 din Legea 162/2017 privind 
auditul statutar al situatiilor financiare anuale. 2. 
Diverse: Pot participa la Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor persoanele care intru-
nesc calitatea de actionar al Remat Bucuresti 
SUD SA, conform registrului de actiuni si actio-
nari al societatii, valabil la data de 19.02.2021; 
Actionarii vor vota personal sau prin procura 
speciala de reprezentare care va fi depusa la 
sediul societatii cel mai tarziu  cu 48 ore inaintea 
datei la care este convocata Adunarea Generala 
Ordinara a  Actionarilor; In situatia in care nu se 
va intruni cvorumul legal la data de 22.02.2021, 
se convoaca pe 23.02.2021, ora 13:00, cea de-a 
doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor 
la sediul social al societatii mentionat anterior.

LICITAȚII
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau 
negociere imobilul in suprafata construita de 
182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 22.500 euro, pret redus cu 
50% Licitatiile vor avea loc in zilele 22, 24, 26, 
februarie 2, 3 si 5 martie 2021, orele 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor, nr.47 jud.Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimen-
tare la tel:0728.878298

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau 
negociere directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate amenajari de tamplarie pvc 
la pretul de 125.090 lei plus TVA, pret redus cu 
20% . Licitatiile vor avea loc in zilele 22, 24, 26, 
februarie 2, 3 si 5 martie 2021, orele 13:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr.47, jud.Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimen-
tare la tel:0728.878298

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica echipamente IT si birotica, 
proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems 
SRL, la pretul de 7.803 LEI plus TVA. Licitatia 
va avea loc in zilele de 23, 25 februarie 2 si 4 
martie 2021, orele 11:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de 
sarcini se pot obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la tel:0728.878298.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager Transport eliberat 
de ARR pe numele de Susman Laura. Il 
declar nul

l  Montinor SRL, J5/2291/2017, CUI 
38067407, declară piedut și nul Certificat 
constatator pentru sediul social. 

l Constantin Daniela- declar pierdut tichetul 
de parcare pentru Aeroportul Henri Coandă, 
cu numărul de înmatriculare DB 06 KHH.

l Pierdut certificat de înregistrare al SC Alba-
Extra SRL, cu sediul social: Loc. Zalău, str. 
Gheorghe Doja, nr.4, Bl. D4, Etaj part., Ap. 2, 
județ Sălaj, J31/488/1991, CIF:RO711798. 

l Pierdut Certificat de înregistrare și anexa la 
certificatul de înregistrare Seria A Nr.235529 
emise în data de 05.06.2002 pentru SC 
LIV-Style Modern SRL, cu sediul în București, 
Șos. Berceni, nr. 41, B. 108, sc. 2, et. 10, ap. 68, 
sector 4, CUI:14676364; J40/4708/2002. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimație de student pe numele 
Duza Diana-Cristina, eliberată de Universi-
tatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”- Facultatea de Medicină Dentară. O 
declar nulă.

l Pierdut Atestat de taxi și Uber, cu nr.17311, 
pe numele Ungureanu Sorinel, eliberat de 
ARR București. Îl declar nul.
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