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

l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu angajează: -11 
instalatori apă canal; -7 excavatorist pentru excava-
toare cu rotor de mare capacitate; -15 zidar rosar-ten-
cuitor; -11 tâmplar universal. Telefon: 0371.307.458.

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

l Primăria Comunei Gorbănești, cu sediul în sat 
Gorbănesti, comuna Gorbănesti, jud.Botoșani, orga-
nizează, conform Legii nr.188/1999, concurs pentru 
ocuparea unei funcții publice de execuţie vacantă, 
astfel: 1.Consilier, clasa I, grad profesional debutant, 
Compartiment Agricol, Cadastru și Urbanism. Locul 
desfășurării concursului: Primăria Comunei Gorbă-
nești. Data și ora desfășurării concursului: 25.01.2019, 
ora 10.00 -proba scrisă, iar în data de 30.01.2019, ora 
10.00 -interviul. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 și 57 ale Legii 
nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -nivel studii superioare, respectiv 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă sau echivalentă în domeniul agronomie; 
-vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită. 
Data-limită până la care se poate depune dosarul de 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Gorbănești. Dosarele de concurs 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.49 din H.G.nr. 611/2008, cu modifică-
rile ulterioare. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Gorbănești, persoană de 
contact: Ilincaru Maria, referent superior -atribuţii 
Registratură sau la numărul de telefon/fax: 
0231.545.148, e-mail: primariagorbanesti@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar vacante, conform 
HG286/2011, de: -asistent medical principal 
-Compartiment Boli Infecţioase- 1 post temporar 
vacant. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 16.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG797/1997; -Adeverinţă de grad 
principal; -5 ani vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalul 
Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Municipal „Caritas”, 
persoană de contact: Pascu Mihaela, 0247.406.689.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante, conform 
HG286/2011, de: -asistent medical debutant- secţia 
Pediatrie- 1 post vacant. Concursul se va desfășura 

astfel: -Proba scrisă în data de 21.01.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 23.01.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -Diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 
HG797/1997; -Fără vechime în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalul Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul Municipal „Caritas”, 
persoană de contact: Pascu Mihaela, 0247.406.689.  

l Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetești, cu 
sediul în localitatea Fetești, strada Călărași, numărul 
549, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -infir-
mieră: 1 post vacant în cadrul secţiei Medicină 
internă. Condiţii specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă de absolvire a școlii generale sau 
liceu; -certificat de absolvire a cursului de infirmiere; 
-minim 6 luni vechime în meserie sau experienţă 
profesională în specialitate. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 31.01.2019, ora 10.00; 
-Interviul în data de 05.02.2019, ora 10.00. Candidaţii 
care optează pentru postul vacant vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești, biroul Resurse umane. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind organizarea și desfășurarea concur-
sului, respectiv bibliografia sunt disponibile accesând: 
www.spitalfetesti.ro, precum și la avizierul instituţiei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului 
Municipal „Anghel Saligny” Fetești, telefon: 
0243.361.905, interior: 121, birou Resurse umane.

l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu  modifică-
rile și completările ulterioare, și ale O.M.S. 
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, modificată de art.1 din 
O.M.S. nr.954/2017, Spitalul Municipal „Anghel 
Saligny” Fetești, cu sediul în localitatea Fetești, str.
Călărași, nr.549, judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcţiei 
specifice comitetului director: -1 post de director 
financiar-contabil. La concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile gene-
rale și specifice. Criteriile generale sunt următoarele: 
a)au domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au 
o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile 
specifice sunt următoarele: a)sunt absolvenţi de învă-
ţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil economic; b)au cel 
puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; c)deţin 

certificatul de atestare a cunoștinţelor dobândite în 
domeniul sistemului European de conturi, precum și 
de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu. 
Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil se va organiza astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.01.2019, ora 10.00; 
-Proiectul de specialitate se va susţine în data de 
30.01.2019, ora 10.00; -Interviul de selecţie se va 
susţine în data de 04.02.2019, ora 10.00. Data-limită 
până la care se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 14.01.2019, ora 15.30. Bibliografia pentru 
concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești și se publică pe site-ul Spita-
lului Municipal „Anghel Saligny” Fetești. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefonul: 0243.361.905, 
interior: 121, Biroul Resurse Umane.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul Suceava, 
organizează concurs în conformitate cu prevederile 
HGR 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, la sediul unităţii din strada Ion Creangă, 
numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea unor posturi 
contractual temporar vacante: -1 post de asistent 
medical Secţia chirurgie generală; -1 post de asistent 
medical principal Secţia boli infecţioase. Proba scrisă 
va avea loc în data de 15.01.1019, ora 10.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS 
până pe data 07.01.2019, inclusiv, ora 15.00. Condiţii 
specifice de participare pentru asistent: -diplomă de 
bacalaureat; -diplomă de asistent medical generalist; 
-vechimea în specialitate 6 luni. Condiţii specifice de 
participare pentru asistent principal: -diplomă de 
bacalaureat; -diplomă de asistent medical generalist; 
-adeverinţă de grad principal; -vechimea in speciali-
tate 5 ani. Anunţul de concurs, bibliografia, tematica 
de concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon numărul 0752.126.627, 0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul Suceava, 
organizează concurs în conformitate cu prevederile 
HGR 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, la sediul unităţii din strada Ion Creangă, 
numărul 1, Fălticeni, pentru ocuparea unor posturi 
contractuale vacante: -2 posturi asistent medical 
generalist debutant -CPU; -2 posturi asistent medical 
generalist debutant - Compartimentul Neonatologie; 
-2 posturi de infirmieră debutantă - Compartimentul 
dermatovenerologies. Proba scrisă va avea loc în data 
de 22.01.2019, ora 10.00. Data și ora interviului vor fi 
anunţate după proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serviciul RUNOS până pe data 14.01.2018, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii specifice de participare 
pentru asistent medical debutant: -diplomă de bacalu-
areat; -diplomă de asistent medical; -vechimea nu este 
necesară. Conditii specifice de participare pentru 
infirmieră debutantă: -diplomă de 10 clase; -diplomă/
certificat de infirmieră; -vechimea nu este necesară. 
Anunţul de concurs, bibliografia, tematica de concurs 
se află afișate la avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon numărul: 
0752.126.627, 0752.126.626.

l Primăria comunei Poienești, județul Vaslui, organi-
zează concurs in perioada 28-30 ianuarie 2019, în 
vederea ocupării funcției  contractual vacante 

conform HG.286/2011: -Muncitor  (atribuţii  mecanic 
utilaje, reţele apă). Condițiile de participare la 
concurs/examen sunt: -studii gimnaziale/medii; 
-atestat utilaje grele; -permis conducere B, C, D, BE, 
CE, DE; -certificat pregătire profesională conducători 
auto CE și DE (valabil); -vechime în muncă minim 3 
ani; -domiciliu în Comuna Poienești. Condiții de 
desfășurare a concursului /examenului sunt: -dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primă-
riei comunei Poienești, județul Vaslui, în termen de 
zece zile lucrătoare de la data publicării anunțului; 
-proba scrisă se desfășoară în data de 28 ianuarie 
2019, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Poienești, 
județul Vaslui; -interviul se va desfășura în data de 30 
ianuarie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei 
Poienești, județul Vaslui. Relații suplimentare și 
documentele necesare pentru dosarul de înscriere la 
concurs /examen pot fi obtinuțe de la Primăria 
comunei Poienești, telefon: 0235/347.082.

l Primăria comunei Purani, judeţul Teleorman, cu 
sediul în comuna Purani, Șos.Pitești, nr.17, județul 
Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacantă de Referent, clasa 
III, grad debutant în cadrul Compartimentului 
agricol. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
comunei Purani, astfel: -proba scrisă în data de 25 
ianuarie 2019, ora 10.00; -interviul în data de 28 
ianuarie 2019, ora 10.00. Condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu 
modificările și completată. Conditii specifice:  -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
-nu este cazul. Dosarele se vor depune în termen de 20 
zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial. 
Relaţii la sediul Primăriei comunei Purani, telefon: 
0768.899.393, e-mail: primariapurani@yahoo.com.

l Serviciul Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice, cu sediul în localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, judeţul Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
conform HG286/23.03.2011: -Numele funcţiei: consi-
lier, gradul I- 1 post contractual vacant. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
04.02.2019, ora 12.00; -Proba interviu în data de 
12.02.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 
științelor economice; -vechimea în specialitatea studi-
ilor: minim 4 ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din localitatea Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr.28. Relaţii suplimentare la sediul 
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice: localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, 
persoană de contact: Bogdănescu Iulius, telefon: 
0254.211.350, int.164 sau 0731.380.111, e-mail: 
cjsarmi@yahoo.ro.

l Serviciul Public de Administrare a Sistemului 
Integrat de Management al Deșeurilor din Județul 
Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu Mare, strada 
P-ța 25 Octombrie, numărul 1, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante temporar de: -Conducător 
autospecială, 1 post, conform Hotărârii de Guvern 

286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică (proba unică) în data de 18.01.2019, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii medii /generale + curs de calificare de mașinist 
la mașini pentru terasamente; -vechime în muncă: 2 
ani. 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 SPASIMD Satu Mare, P-ța 25 Octom-
brie, nr.1, judeţul Satu Mare. Relaţii suplimentare la 
sediul: SPASIMD Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, nr.1, 
judeţul Satu Mare, persoană de contact: Tataru 
Rodica, telefon: 0752.226.917.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, str.Incintă 
Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs, 
conform HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale temporar 
vacante pe perioadă determinată: -Structura în cadrul 
căreia se află postul vacant: Dispecerat. -Subinginer, 1 
post- perioadă determinată. Condiții specifice de 
ocupare a postului subinginer: -Nivelul studiilor: 
studii superioare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; -Specialitate de bază: domeniul 
naval; -Vechime: minim 3 ani în domeniul naval. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 04.01.2019, 
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 07.01.2019, 
ora 12.00. 2. Proba scrisă: 11.01.2019, ora 09.00. 3.
Proba practică: 14.01.2019, ora 11.00. 4.Afișare rezul-
tate finale: 14.01.2019, ora 16.00. Depunerea dosarelor 
de concurs se va face la sediul A.R.S.V.O.M., Incintă 
Port Constanța, dana 78, tel. 0241.601.878. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale ale probelor de concurs 
se vor afișa la sediul unitații și pe pagina oficială: 
arsvom@intersat-telecom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești de 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, str.Incintă 
Port, dana 78, jud. Constanța, organizează concurs, 
conform HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată: Structura în cadrul căreia se 
află postul vacant: TESA. -contabil IA, 1 post -peri-
oadă nedeterminată. Condiții specifice de ocupare a 
postului contabil IA, 1 post: -Nivelul studiilor: studii 
medii. -Specialitate de bază: contabilitate. Cerințe 
specifice: -studii de specialitate; -cunoștințe operare cu 
softuri specializate de contabilitate, cunoștințe 
operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); 
-Vechime: minim 5 ani experiență în contabilitate. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 11.01.2019, 
ora  16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
14.01.2019, ora 12.00. 2.Proba scrisă: 21.01.2019, ora 
09.00. 3.Proba practică: 23.01.2019, ora 09.00. 4.
Afișare rezultate finale: 28.01.2019, ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor de concurs se va face la sediul 
A.R.S.V.O.M., Incintă Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor afișa la sediul 
unitații și pe pagina oficială: arsvom@intersat-te-
lecom.ro.

l Spitalul Orășenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, de: -două posturi de 
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asistent medical generalist - Compartiment Primiri 
Urgenţe, conform HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va desfăşura 
astfel: - Proba scrisă în data de 28.01.2019, ora: 09.00; 
-Proba interviu în data de 01.02.2019, ora: 09.00. 
Pentru participarea la concurs sau examen după caz, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de licenţă în specialitate /diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 
HG nr.797/1997; -vechime: 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs sau 
examen, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului 
Oraăşenesc Turceni, persoană de contact: Eremia 
Cristiana, telefon: 0253/335,035, fax: 0374/833.334, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de infir-
mier debutant -Secţia Chirurgie generală, conform 
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.02.2019, ora: 09.00; -Proba interviu în 
data de 22.02.2019, ora: 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime -nu este cazul Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs sau examen, după caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de infir-
mier debutant - Compartiment Primiri Urgenţe, 
conform HG 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.02.2019, ora: 09.00; -Proba 
interviu în data de 13.02.2019, ora: 09.00. Pentru 
participarea la concurs sau examen după caz, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii generale; -vechime- nu este cazul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs sau 
examen, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Turceni, persoană de contact: Eremia 
Cristiana, telefon: 0253/335.035, fax: 0374/833.334, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de infir-
mier debutant - Compartiment Obstetrică-Gineco-
logie, conform HG286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 07.03.2019, ora: 09.00; 
-Proba interviu in data de 13.03.2019, ora: 09.00. 
Pentru participarea la concurs sau examen după caz, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale; -vechime -nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs sau examen, după caz, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, persoană de 
contact: Eremia Cristiana, telefon: 0253/335.035, fax: 
0374/833,334, e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj, organi-

zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de infir-
mier debutant -Secţia Medicină internă, conform HG 
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 06.03.2019, ora: 09.00; -Proba interviu în data de 
12.03.2019, ora: 09.00. Pentru participarea la concurs 
sau examen după caz, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime- nu este cazul Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs sau examen, după caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de infir-
mier debutant - Compartiment Pediatrie, conform 
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 19.02.2019, ora: 09.00; -Proba interviu in 
data de 25.02.2019, ora: 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime -nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1, judeţul Gorj organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de îngri-
jitor curăţenie -Compartiment Pediatrie, conform 
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 06.02.2019, ora: 09.00; -Proba interviu in 
data de 12.02.2019, ora: 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime- nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătăţii, nr.1,judeţul Gorj organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: -un post de îngri-
jitor curăţenie - Secţia Chirurgie generală, conform 
HG 286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 20.02.2019, ora: 09.00; -Proba interviu în 
data de 26.02.2019, ora: 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; 
-vechime -nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zeaza concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de:  -un post de kineto-

terapeut debutant -Compartiment A.T.I., conform 
HG286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 23.01.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 30.01.2019, ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -diplomă de 
licență în specialitate (kinetoterapie); -vechime: nu 
este cazul. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs sau examen, după caz, în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, persoană 
de contact: Eremia Cristiana,telefon: 0253/335.035, 
fax: 0374/83.3334, e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zeaza concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de: -un post de îngri-
jitor curățenie –Formație de întreținere, reparații şi 
deservire, conform HG286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 11.02.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 15.02.2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs sau examen după caz, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii generale; -vechime- nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs sau examen, după caz, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, persoană de 
contact: Eremia Cristiana, telefon: 0253/335.035, fax: 
0374/833.334, e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de: -un post de moaşă 
debutantă- Compartiment Obstetrică-Ginecologie, 
conform HG 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 20.02.2019, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 26.02.2019, ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs sau examen după caz, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -diplomă de 
licență în specialitate /diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997; 
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs sau examen, după caz, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc 
Turceni, persoană de contact: Eremia Cristiana, 
telefon: 0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: 
spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar vacante, de: -un post 
de muncitor IV-bucătar -Bloc alimentar, conform 
HG286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.01.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 31.01.2019, ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii generale; 
-vechime -nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 
0253/335.035 ,fax: 0374/833.334, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 

Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zeaza concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de:  -un post de spălă-
toreasă –Spălătorie, conform HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.03.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data de 
20.03.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
sau examen după caz, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii generale; 
-vechime -nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc 
Turceni, persoană de contact: Eremia Cristiana, 
telefon: 0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: 
spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea 
Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zeaza concurs sau examen după caz, pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de: -un post de 
muncitor IV- bucătar- Bloc alimentar, conform 
HG286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.01.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 31.01.2019, ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen după caz, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii generale; 
-vechime- nu este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, după 
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc 
Turceni, persoană de contact: Eremia Cristiana, 
telefon: 0253/335.035, fax: 0374/833.334, e-mail: 
spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l l Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea, cu sediul în localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
inspector specialitate, studii superioare, grad profesi-
onal I, 1 post, perioadă nedeterminată (conform H.G. 
nr.286/23.03.2011 actualizată). Concursul se va 
desfăşura la sediul instituției din str.Carol I, nr.26, 
Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel: -Proba scrisă: 
în data de 21 ianuarie 2019, ora 10.00, -Proba 
interviu: în data de 28 ianuarie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Condiţii de 
studii şi competențe: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în domeniul economic, juridic 
sau tehnic, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
economic, juridic sau tehnic. 2.Condiţii de vechime: 
minim 5 ani în specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea. Relaţii 
suplimentare se pot obține la secretariatul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, persoana 
de contact: Dragomir Iuliana, telefon: 0250.739.221, 
fax: 0250.739.221. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului precum şi bibliografia vor fi 
afişate la sediul Bibliotecii Județene Vâlcea şi pe 
site-ul instituției- www.bjai.ro.

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, cu sediul în 
localitatea Slobozia, str.Lacului, nr.10, judeţul 
Ialomiţa, organizeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: -laborant II (S): 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 18.01.2019, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 22.01.2019, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 25.01.2019, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -Studii superioare 
de specialitate (Fizică, Chimie, Biologie); -Nu sunt 
condiţii privind vechimea în muncă; -Cunoştinţe 

operare PC. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, 
Slobozia. Relaţii suplimentare la sediul: Slobozia, str.
Lacului, nr.10, persoană de contact: Vlădilă Eugenia, 
telefon/fax: 0243/232.823, e-mail: gs_cuza_slobozia@
yahoo.com.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, str.Ştefan 
cel Mare, nr.33, județul Suceava, organizează în 
temeiul H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante (pe perioada suspen-
dării Contractului individual de muncă al titularului 
postului), de: -Referent, studii superioare, gradul IA- 
1 post, Serviciul Memoriale. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 16.01.2019, ora 
10.00. -proba interviu se susţine într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua interviului se vor afişa după 
proba scrisă. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice:  *Referent, studii superioare, gradul IA 
-Serviciul Memoriale: 1.Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată, cu diplomă de licență, 
profil umanist; 2.Cunoştințe (nivel avansat) de 
operare pe calculator; 3.Limbi străine:engleză, nivel 
avansat; 4.Cunoaşterea temeinică a gramaticii limbii 
române; 5.Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani şi 6 
luni. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției şi pe pagina de internet. Dosarele se 
vor verifica de către comisia de concurs, iar rezultatele 
selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituției şi 
pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la 
sediul instituţiei, telefon: 0230.216.439 şi pe site-ul 
www.muzeulbucovinei.ro.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, str.Ştefan 
cel Mare, nr.33, județul Suceava, organizează în 
temeiul H.G.nr. 286/2011, modificat şi completat de 
H.G.nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: -Muncitor calificat 
(electrician), treapta I -1 post, Serviciul Tehnic Admi-
nistrativ; -Muncitor calificat (zugrav), treapta I- 1 
post, Serviciul Tehnic Administrativ; -Guard- 1 post, 
Compartimentul Pază. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 22.01.2019, ora 10.00; 
-proba interviu se susţine într-un termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii primei probe. 
Data, ora şi ziua interviului se vor afişa după proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speci-
fice: *pentru ocuparea postul de muncitor calificat 
(electrician), treapta I -Serviciul Tehnic Adminis-
trativ: 1.Studii: generale, profesionale sau medii; 2.
Atestat de calificare profesională ca electrician; 3.
Vechime în muncă: minim 9 ani. *pentru ocuparea 
postul de muncitor calificat (zugrav), treapta I -Servi-
ciul Tehnic Administrativ: 1.Studii: generale, profesi-
onale sau medii; 2.Atestat de calificare profesională 
ca zugrav; 3.Vechime în muncă: minim 9 ani. *pentru 
ocuparea postului de guard -Compartimentul Pază: 
-minim studii generale; -certificat de calificare profe-
sională - agent pază şi ordine, recunoscut de către 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie. -vechime nu se 
solicită. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul instituției şi pe pagina de internet. 
Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs, 
iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul 
instituției şi pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro. 
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon 0230.216.439 şi 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Primăria Oraşului Nehoiu, județul Buzău, str.
Aleea Merilor, nr.2-4, site: primarianehoiu@yahoo.
com, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție vacante de 
referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului Registru Agricol din cadrul Biro-



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Vineri, 21 decembrie 2018

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

ului Cadastru, Carte funciară și agricultură. Condiţii 
de înscriere la concurs: -condițiile generale mențio-
nate la art.54 din Legea 188/1999; -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 6 luni. Calendarul concursului:  
-Data-limită de depunere a dosarelor este în termen 
de 20 de zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, și într-un ziar 
de largă circulație; -Selecția dosarelor: în termen de 5 
zile lucrătoare de la data-limită de depunere a dosa-
relor; -Proba scrisă: 28.01.2019, ora 10.00; -Interviul: 
31.01.2019, ora 10.00. Concursul se organizează la 
Sala de ședinţe a Primăriei Orașului Nehoiu. Secreta-
riatul Comisiei de concurs și al Comisiei de soluţio-
nare a contestaţiilor este asigurat de către Dobre 
Carmen Monica, inspector cu atribuții resurse 
umane. Dosarele de concurs se depun la secretariatul 
UAT Nehoiu. După afișarea rezultatelor obținute la 
selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații 
nemulțumiți  pot face contestație în termen de cel 
mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției 
dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului 
probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei 
Orașului Nehoiu, Biroul Secretariat.  Relații supli-
mentare se pot obține la nr.de telefon: 0238.504.548 și 
la doamna Dobre Carmen Monica, inspector cu atri-
buții resurse umane.

l Municipiului Târnăveni, Judetul Mureș anunţă 
concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului. 1.Consilier clasa I gradul profesional 
debutant din cadrul Compartimentului Informatică. 
2.Poliţist local clasa III gradul profesional debutant la 
Compartimentului Acces Baze Date Instruire din 
cadrul Poliției Locale. 3.Referent clasa III gradul 
profesional debutant la Serviciului Impozite și Taxe 
din cadrul Direcției Economice. -Condiţii de partici-
pare la concurs: Condiţii generale:  -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2). Condiţii specifice: 1.Consilier clasa I 
gradul profesional debutant din cadrul Comparti-
mentului Informatică: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă -în domeniul informatică, inginerie 
calculatoare și tehnologia informaţiei;  -fără vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 
2.Poliţist local clasa III gradul profesional debutant la 
Compartimentului Acces Baze Date-Instruire din 
cadrul Poliției Locale: -studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;   -fără vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului; -aptitudini 
fizice (rezistenţă, efort )- barem minimal; -postul 
presupune efectuarea de deplasări în teren; -disponi-
bilitate pentru lucrul peste program și în condiţii de 
stres. 3.Referent clasa III gradul profesional debutant 
la Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Direcției 
Economice: -studii medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -fără vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului. -Condiţiile de desfășurare 
a concursului:  -data de desfășurare a concursului: 
-proba fizică 14.01.2019, ora 10.00 (numai pentru 
postul de poliţist local); -proba scrisă 21.01.2019, ora 
10.00; -interviu 23.01.2019, ora 14.00; -locul de desfă-
șurare a concursului: sediul instituţiei, Municipiul 
Târnăveni, strada Piaţa Primăriei, nr.7. Dosarul de 
concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. Depunerea dosa-
rului, formularul de înscriere și relaţii suplimentare la 
camera nr.30 -Serviciul Organizare Salarizare 
Resurse Umane -telefon 0265.443.400 int.39.

l Primăria Vorniceni, cu sediul în localitatea Vorni-
ceni, strada Principală, numărul 1, judeţul Botoșani, 
organizează concurs conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: -Refe-
rent, clasa III, grad profesional principal, Comparti-
mentul financiar contabil, taxe și impozite. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei Vorniceni astfel: 
-Proba scrisă în data de 21.01.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: -Studii liceale de specia-
litate, respectiv studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Vorni-
ceni. Relaţii suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Vorniceni. Persoană de contact: 
Istrate Ioan, consilier primar, telefon/fax: 
0231.563.533, 0768.906.972, e-mail: primaria_vorni-
ceni@yahoo.com.

l Primăria Comunei Slatina-Timiș, județul 
Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare, în 
perioada 22-23 ianuarie 2019, pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unor funcții contractuale 
vacante, după cum urmează: -2 posturi contractuale 
de referent IA la Compartimentul secretariat, arhiva 
evidența persoanelor din cadrul Aparatului de speci-
alitate al Primarului comunei Slatina-Timiș. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș, astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
23.01.2019, ora 13.00. Pentru participarea la 
concursul organizat pentru ocuparea funcției 
contractuale de referent IA, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii medii; 
-vechime în specialitate -minim 1 an; -îndeplinește 
condițiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare  a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr. 286/2011. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 14.01.2019, ora 16.00, la 
sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș. Actele se vor 
depune la secretarul comisiei de concurs doamna 
Dragomir Adriana, consilier în cadrul Compartimen-
tului relații cu publicul și achizitii publice, al apara-
tului de specialitate al Primarului comunei 
Slatina-Timiș. Relații suplimentare privind condiţiile 
specifice și bibliografia de concurs se obțin la sediul 
Primăriei Slatina-Timiș, din localitatea Slatina-Timiș, 
str.Principală, nr.32, județul Caraș-Severin și la 
telefon: 0255.260.844, e-mail: primaria@slatina-timis.
ro.

l Centrul Municipiului București de Resurse și 
Asistență Educațională (CMBRAE) organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de administrator patrimoniu (studii superi-
oare -inginer/economist), vechime 2 ani, perioadă 
nedeterminată. Etapele concursului: selecţia dosa-
relor, probă scrisă, probă practică și un interviu, astfel: 
1.Afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 
16.01.2019; 2.Proba scrisă: marți, 22.01.2019, ora 9.00; 
3.Proba practică: marți, 22.01.2019, ora 12.00; 4.
Interviul: marți, 22.01.2019, ora 13.00; 5.Afișarea 
rezultatelor: marți, 22.01.2019, ora 15.00; 6.Depu-
nerea și soluţionarea contestațiilor: 23.01.2019. 
Candidaţii vor depune dosarele pentru concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
CMBRAE. Informaţii suplimentare la secretariatul 
CMBRAE (str.Heliade între vii, nr.36, sector 2, Bucu-
rești) sau la tel.021.232.30.71.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul 
în Arad,Bbdul Revoluţiei, nr.77, jud. Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării următoarelor 
posturi vacante din cadrul Institutului de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare în Ştiinţe Tehnice și Naturale al 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: 1 post de 
cercetător știinţific gradul II S, poziţia nr.57; 1 post de 
cercetător știinţific gradul III S, poziţia nr.58. Concur-
surile se vor desfășura conform Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
și Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Dosarele de 
participare la concurs se depun la sediul Rectoratului 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Bdul Revolu-
ţiei, nr.77, până în data de 21.01.2019, inclusiv.

l Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Adminis-
trarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor 
Interne scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr.53/2003 
-Codul muncii, republicată, și ale HG nr.286/2011, 
ambele cu modificările și completările ulterioare, 4 
(patru) posturi vacante de personal contractual 
-studii medii, analist (programator) ajutor II-IA la 
Birourile Judeţene de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor Alba, Brăila, 
Botoșani și Maramureș. Condiţii specifice: să aibă 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; să 
deţină certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de 
pregătire în domeniul/specializarea corespunzătoare 
postului pentru care optează să candideze. Nu se 
solicită vechime în muncă și/sau în specialitate. 
Concursul va avea loc la sediul DEPABD din muni-
cipiul București, str.Obcina Mare, nr.2, sectorul 6, și va 
consta în 3 etape succesive, după cum urmează: 
-Termen-limită depunere dosare de participare: 
15.01.2019, ora 15.00; -Selecţia dosarelor de concurs- 
la data de 17.01.2019; -Proba scrisă (test-grilă)- la 
data de 08.02.2019, ora 10.00; -Interviul- la data de 
14.02.2019, ora 10.00. Candidaţii pot depune dosarele 
de concurs în zilele lucrătoare, între 10.00-15.00, la 
sediile birourilor de pe raza judeţelor Alba, Brăila, 
Botoșani și Maramureș, astfel: BJABDEP Alba: 
municipiul Alba Iulia, str.Piaţa Ion I.C.Brătianu, nr.1; 
BJABDEP Brăila: municipiul Brăila, str.Ana Aslan, 
nr.39; BJABDEP Botoșani: municipiul Botoșani, str.
Cornișa, nr.10; BJABDEP Maramureș: municipiul 
Baia Mare, str.Tineretului, nr.2. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la secretarul Comisiei de concurs la 
sediul DEPABD -Serviciul Resurse Umane, telefon: 
021.440.24.40 sau 440.27.70, interior: 25.192/25.115 și 
pe site-ul instituţiei: https://depabd.mai.gov.ro.

l Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Adminis-
trarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor 
Interne scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr.53/2003 
-Codul muncii, republicată, și ale HG nr.286/2011, 
ambele cu modificările și completările ulterioare, 
două posturi vacante de personal contractual. 
Concursurile vor avea loc la sediul DEPABD din 
municipiul București, str.Obcina Mare, nr.2, sectorul 
6, și vor consta în 3 etape succesive, după cum 
urmează: 1.un post consilier juridic gradul II-IA, 
studii superioare în domeniul juridic, vechime în 
muncă și în specialitate minim 5 ani, la Serviciul 
Juridic și Secretariat; -Termen-limită depunere 
dosare de participare: 14.01.2019, ora 15.00; -Selecţia 
dosarelor de concurs- la data de 16.01.2019; -Proba 
scrisă (test-grilă)- la data de 07.02.2019, ora 10.00; 
-Interviul- la data de 13.02.2019, ora 10.00. 2.un post 
muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și 
reparații), studii gimnaziale și calificare în meseria de 
electrician, la Compartimentul Administrativ și 
Deservire (structuri subordonate). Nu se solicită 
vechime în muncă și/sau în specialitate. -Termen-li-
mită depunere dosare de participare: 14.01.2019, ora 
15.00; -Selecţia dosarelor de concurs- la data de 
16.01.2019; -Proba practică- la data de 07.02.2019, ora 
12.00; -Interviul- la data de 13.02.2019, ora 12.00. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul direcţiei, în 
zilele lucrătoare, între 10.00-15.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la secretarul Comisiei de concurs la 
sediul DEPABD- Serviciul Resurse Umane, telefon: 
021.440.24.40 sau 440.27.70, interior: 25.192/25.115 și 
pe site-ul instituţiei: https://depabd.mai.gov.ro.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în B-dul 
Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului contractual vacant de 
”muncitor I” în cadrul  Compartimentului Parcuri și 
zone verzi al Direcției pentru administrarea dome-
niului public și privat. -vechime în meseria de electri-
cian -minimum 9 ani; -să dețină calificare de 
electrician. Data-limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs -14 ianuarie 2019, ora 16.00; 
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășu-
rării acestora: a) selecţia dosarelor de înscriere -16 
ianuarie 2019; b) proba scrisă -23 ianuarie  2019, ora 
09.00 la sediul organizatorului; c) interviul -la cel mult 
4 zile lucrătoare de ore de la susținerea probei scrise. 
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul 

Resurse umane -telefon 0242.515.770, persoană de 
contact Postelnicu Larisa.

l Liceul Tehnologic Special Beethoven cu sediul în: 
Craiova, str.Beethoven, nr.2, jud.Dolj, organizează 
concurs conform temeiului legal HG 286/23.03.2011, 
actualizată, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014 pentru ocuparea postului contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată de: Pedagog școlar, 
studii medii, treapta profesională I, număr posturi: 1. 
Condiţii specifice de participare la concurs: Nivelul 
studiilor: Medii (absolvent de liceu cu diplomă de 
bacalaureat); Vechime în muncă: 4 ani; Abilităţi de 
comunicare în limbaj mimico-gestual. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: proba scrisă în 
data de 18 ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției; proba interviu în data de 23 ianuarie 2019, ora 
10.00, la sediul  instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune dosarele de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a III-a la sediul unităţii din 
Craiova, str.Beethoven, nr.2. Relaţii suplimentare la 
sediul unităţii, persoana de contact: Georgeta Vana-
ucec tel. 0251.411.451.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu 
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante următoare: I.Posturi vacante: 
Asistent medical generalist debutant- 1 post pentru 
Secția clinică Chirurgie generală I, Asistent medical 
generalist debutant- 1 post pentru Secția clinică 
Chirurgie toracică, Registrator medical debutant- 2 
posturi în cadrul Serviciului de evaluare și statistică 
medicală, Psiholog practicant- 1 post pentru spital. 
Concursul se va desfășura astfel: 1.Proba scrisă: în 
data de 22.01.2019, ora 9.00. 2.Proba interviu: în data 
de 25.01.2019, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Asistent medical debutant generalist: 
Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau 
echivalare de studii sau Absolvent de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau Absolvent de studii 
postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului 
superior de 3 ani în specialitate sau Absolvent al 
învăţământului superior ( Facultatea de Moașe și 
Asistenţă Medicală)- licenţă în specialitate, nu nece-
sită vechime în muncă. 2.Registrator medical debu-
tant: Studii medii, nu necesită vechime în muncă. 3.
Psiholog practicant: Absolvent al învăţământului 
superior- licenţă în specialitate, 1 an vechime ca 
psiholog stagiar. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul unităţii din Craiova, Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de 
contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, telefon: 
0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu 
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale temporar vacante următoare: I.Posturi 
temporar vacante: Referent de specialitate debutant- 
1 post- pentru Compartiment relații cu publicul. 
Concursul se va desfășura astfel: 1.Proba scrisă: în 
data de 22.01.2019, ora 9.00. 2.Proba interviu: în data 
de 25.01.2019, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Referent de specialitate debutant: 
Diplomă de licență (studii economice), nu necesită 
vechime în muncă. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul unităţii din Craiova, Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de 
contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, telefon: 
0251.502.306.

l Primaria comunei Săcășeni, județul Satu Mare, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului în data de 

30.01.2019, ora 12.00, proba scrisă. Proba interviu se 
comunică la o data ulterioara la primăria Comunei 
Săcășeni, Str.Principală, nr.467, Jud.Satu Mare: 1 post 
de Consilier grad profesional superior S- în cadrul 
compartimentului agricol. Condiții generale: Candi-
dații trebuie să îndeplinească cumulative condițiile 
revăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Condiții specifice: 
Pentru a participa la concursul de recrutare organizat 
pentru ocuparea funcție de consilier cls I grad profe-
sional superior, în  cadrul compartimentului agricol să 
fie absolvenți de studii universitare de licență sau 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă. Minim 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Dosarele candidatilor vor fi prealuate 
de catre secretarul comisiei de concurs la sediul insti-
tuției în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 
III-a.

l Anunţ privind organizarea concursurilor/exame-
nelor de încadrare pe durată nedeterminată a unor 
posturi de personal civil contractual, vacante în 
cadrul structurilor subordonate aflate în finanțarea 
Unității Militare 02574 București. I. În baza prevede-
rilor art. 14 alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind 
unele măsuri fiscal -bugetare, modificarea și comple-
tarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 80/2018 și aprobării ministrului apărării 
naționale în rezoluție pe raportul nr. R/(s)3789 din 
31.10.2018, Unitatea Militară 02574 București organi-
zează concurs/examen pentru încadrarea, pe durată 
nedeterminată, a 10 posturi de personal civil contrac-
tual cu atribuții de execuție, vacante în cadrul structu-
rilor subordonate aflate în finanțare, astfel: a. La 
Centrul de cazare – tranzit și reprezentare al Ministe-
rului Apărării Naționale: -un post de „Muncitor cali-
ficat IV (ospătar) / M; G” vacant la Popota specială și 
protocol a Complexului militar de reprezentare al 
M.Ap.N., prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) 
sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat 
și calificare profesională în meseria de ospătar și/sau 
chelner. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă 
și/sau specialitatea studiilor; -un post de „Muncitor 
calificat IV (ospătar)/M; G” vacant în Grupa protocol 
sector special a Complexului militar de reprezentare 
al M.Ap.N., prevăzut cu studii generale (minim 8 
clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de 
bacalaureat și calificare profesională în meseria de 
ospătar și/sau chelner. Nu se stabilesc condiții de 
vechime în muncă și/sau specialitatea studiilor; -un 
post de „Muncitor necalificat I/M; G” vacant în 
microstructura Bucătărie a Complexului militar de 
reprezentare al M.Ap.N., prevăzut cu studii generale 
(minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat 
și o vechime în muncă, respectiv în domeniul postului 
de minim 3 ani; -un post de „Muncitor calificat I 
(instalator) /M; G” vacant în Grupa 1 administrativă 
și deservire (Complexul militar de reprezentare al 
M.Ap.N.) din Formația administrativă și deservire, 
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profe-
sionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, califi-
care profesională în meseria de instalator și o vechime 
în muncă, respectiv în specialitatea studiilor de 
minim 9 ani; -un post de „Muncitor calificat I 
(tâmplar) /M; G” vacant în Grupa 1 administrativă și 
deservire (Complexul militar de reprezentare al 
M.Ap.N.) din Formația administrativă și deservire, 
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profe-
sionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat, califi-
care profesională în meseria de tâmplar și o vechime 
în muncă, respectiv în specialitatea studiilor de 
minim 9 ani; -două posturi de “Îngrijitor /M; G” 
vacante în Grupa 1 administrativă și deservire 
(Complexul militar de reprezentare al M.Ap.N.) din 
Formația administrativă și deservire, prevăzute cu 
studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă 
de bacalaureat și o vechime în muncă, respectiv în 
domeniul postului de minim 6 luni; -un post de 
„Muncitor calificat IV (spălător textile) /M; G” 
vacant la Spălătoria și curățătoria chimică, prevăzut 
cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori 
liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare profesio-
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nală în meseria de spălător textile și/sau curățător 
chimic. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă 
și/sau specialitatea studiilor; -un post de „Paznic /M; 
G”, ID 568360  vacant în Grupa transport, pază și 
P.S.I. din Formația administrativă și deservire, 
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale 
cu diplomă de bacalaureat și atestat profesional de 
agent de pază, aflat în termen de valabilitate. Nu se 
stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau speciali-
tatea studiilor. b) La Formațiunea de hrănire: -un post 
de „Muncitor calificat IV (bucătar) /M; G” vacant în 
microstructura Bucătărie din Formația de hrănire 
nr.2, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau 
profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de bucătar. Nu se 
stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau speciali-
tatea studiilor. II. Data - limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 15.01.2019 ora 14.00. 
III. Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02574 București din B-dul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6. IV.Tipul probelor de concurs/examen, 
data și ora desfășurării acestora:  -Candidaţii vor 
susţine următoarele probe de concurs: -Proba scrisă, 
în data de 29.01.2019, ora 11.00 - pentru postul de 
paznic; -Proba practică, în data de 29.01.2019, ora 
11.00 - pentru posturile de muncitor calificat, 
muncitor necalificat și îngrijitor; -Interviul, în data de 
04.02.2019, ora 11.00 -pentru toate posturile. -Probele 
de concurs/examen se desfășoară la sediul structurilor 
din care fac parte posturile scoase la concurs, 
respectiv la sediul Centrului de cazare-tranzit și 
reprezentare al Ministerul Apărării Naționale din 
Aleea Haiducului, nr. 5-7, București, sector 6 și la 
sediul Formațiunii de hrănire din B-dul. Drumul 
Taberei, nr. 7B, București, sector 6. II. Secretariatul 
comisiilor de concurs /examen este asigurat de p.c.c. 
Ilie Viorica, telefon 021.319.58.58, int. 2217. III. 
Prezentarea la post în data de 22.02.2019. IV. Detalii 
privind condiţiile generale și specifice necesare pentru 
ocuparea posturilor, bibliografia și tematica de 
concurs se pot obţine de pe portalul posturi.gov.ro, 
pagina de internet „www.defense.ro/concursuri” și/
sau „smg.mapn.ro/cli/index.html”, la sediul Unităţii 
Militare 02574 București din B-dul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6 sau la secretariatul comisiei de concurs.  
Notă: în situația în care, la nivel național se stabilesc și 
alte zile libere nelucrătoare decât cele luate în calcul la 
întocmirea graficului de activități, perioada de depu-
nerea a dosarelor de concurs și termenele prevăzute 
pentru etapa de selecție a dosarelor se prelungește 
corespunzător.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
- Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției direc-
torului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările și completările ulterioare, următoarele 
posturi vacante de personal contractual: -un post de 
muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic de întreținere 
și reparații universale), Serviciul Reparații-Con-
strucții, poziţia 345 -studii gimnaziale și calificare de 
lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, 
3 ani vechime în muncă; nu se solicită vechime în 
specialitate; -un post de muncitor calificat IV-I (elec-
trician montator de instalații electrice la mijloace de 
transport), Serviciul Reparații Auto, poziţia 1214 
-studii gimnaziale și calificare de electrician montator 
de instalații electrice la mijloace de transport sau 
electrician auto; nu se solicită vechime în muncă și/sau 
în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 14.01.2019, ora 1500, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu 
sediul în mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, 
corpul B, etajul 1, camera 112, telefon: 021.303.70.80, 
int. 30434. Concursurile se vor desfășura la sediul 
Direcției Asigurare Logistică Integrată din mun. 
București, B-dul Timișoara nr. 10B, sector 6 și vor 
consta în susținerea următoarelor probe: 1. Probă 
practică: 25.02.2019 muncitor calificat IV-I (lăcătuș 
mecanic de întreținere și reparații universale) ora 
10.00,  muncitor calificat IV-I (electrician montator de 
instalații electrice la mijloace de transport) ora 13.00; 
2. Interviu: 01.03.2019 muncitor calificat IV-I (lăcătuș 

mecanic de întreținere și reparații universale) ora 
10.00, muncitor calificat IV-I (electrician montator de 
instalații electrice la mijloace de transport) ora13.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia și tematica se pot 
obţine de pe pagina de internet a MAI, la adresa www.
mai.gov.ro, secțiunea Carieră/Anunțuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu sediul în 
mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau tel. 
021.303.70.80, in.30434. 

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției direc-
torului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările și completările ulterioare, șapte 
posturi de personal contractual - muncitor calificat 
IV-I (lăcătuș montator agregate energetice și de trans-
port), Serviciul Reparații Auto, poziţiile 1164, 1178, 
1205, 1206, 1209, 1237 și 1238- studii gimnaziale și 
calificare de lăcătuș montator agregate energetice și 
de transport sau mecanic auto. Nu se solicită vechime 
în muncă și/sau în specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de concurs secreta-
rului comisiei de concurs, până la data de 14.01.2019, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul  
direcţiei, cu sediul în mun. București, str. Eforie nr. 
3-5, sector 5, corpul B, etajul 1, camera 112, telefon: 
021.303.70.80, int. 30434. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată din 
mun. București, B-dul Timișoara nr. 10B, sector 6 și 
va consta în susținerea următoarelor probe: 1. Probă 
practică: 18.02.2019, ora 10.00: 2. Interviu: 22.02.2019, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine de pe pagina de internet a MAI, 
la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Carieră/Anun-
țuri sau de la Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu 
sediul în mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau tel. 
021.303.70.80 int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Dispoziției direc-
torului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările și completările ulterioare, un post de 
personal contractual -muncitor calificat IV-I (lăcătuș 
mecanic de întreținere și reparații universale), Servi-
ciul Fabricație și Mentenanță Utilaje, poziţia 960 
-studii gimnaziale și calificare de lăcătuș mecanic de 
întreținere și reparații universale. Nu se solicită 
vechime în muncă și/sau în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, până la data de 
14.01.2019, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul  direcţiei, cu sediul în mun. București, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, corpul B, etajul 1, camera 112, 
telefon: 021.303.70.80, int. 30434. Concursul se va 
desfășura la sediul Direcției Asigurare Logistică Inte-
grată din mun. București, B-dul Timișoara nr. 10B, 
sector 6 și va consta în susținerea următoarelor probe: 
1. Probă practică: 11.02.2019, ora 10.00. 2. Interviu: 
15.02.2019, ora 10.00. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare, documentele necesare, bibli-
ografia și tematica se pot obţine de pe pagina de 
internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea 
Carieră/Anunțuri sau de la Serviciul Resurse Umane 
al direcţiei, cu sediul în mun. București, str. Eforie nr. 
3-5, sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 10.00–
14.00 sau la tel. 021.303.70.80, int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, 
H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Disp. direc-
torului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările și completările ulterioare, următoarele 
posturi vacante de personal contractual din cadrul 
Serviciul Fabricație Mentenanță Utilaje: un post de 

muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și 
reparații), poziţia 931 -studii gimnaziale și calificare 
de electrician de întreținere și reparații; un post de 
muncitor calificat IV-I (frezor universal), poziţia 966 
-studii gimnaziale și calificare de frezor universal; Nu 
se solicită vechime în muncă și/sau în specialitate. 
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de concurs, până la data 
de 14.01.2019, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul direcţiei, cu sediul în mun. București, str. 
Eforie nr.3-5, sect. 5, corpul B, et.1, cam. 112, tel.: 
021303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor desfă-
șura la sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată 
din mun. București, B-dul Timișoara nr. 10B, sect. 6 și 
vor consta în susținerea următoarelor probe: 1. Probă 
practică: 04.03.2019 muncitor calificat IV-I (electri-
cian de întreținere și reparații) ora 10.00, muncitor 
calificat IV-I (frezor universal) ora 13,00. 2. Interviu: 
08.03.2019 muncitor calificat IV-I (electrician de 
întreținere și reparații) ora 10.00, muncitor calificat 
IV-I (frezor universal) ora 13.00. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, documentele nece-
sare, bibliografia și tematica se pot obţine de pe pagina 
de internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, secți-
unea Carieră/Anunțuri sau de la Serviciul Resurse 
Umane al direcţiei, cu sediul în mun. București, str. 
Eforie nr. 3-5, sect. 5, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00 sau tel. 021.303.70.80 int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
- Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, postul 
vacant de personal contractual - bufetier (barman) la 
Serviciul Hrănire, poziția 595 -studii gimnaziale și 
calificare de barman, bufetier sau lucrător în alimen-
tație publică. Nu se solicită vechime în muncă și/sau 
în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 14.01.2019, ora 15.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu 
sediul în  București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, 
et.1, camera 112, tel. 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfășura la sediul Clubului Excelsior 
din mun. București, str. Știrbei Vodă nr. 24, sector 1 și 
va consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă 
scrisă: 15.03.2019, ora 10.00. 2. Interviu: 21.03.2019, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine de pe pagina de internet a MAI, 
la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anun-
ţuri sau de la Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu 
sediul în București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, urmă-
toarele posturi vacante de personal contractual din 
cadrul Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere 
a Capacității  de Muncă “Excelsior” Brașov: La 
Serviciul Hrănire: 1 (un) post de muncitor calificat 
IV-I (bucătar), poziția 750 -studii gimnaziale și califi-
care de bucătar. Nu se solicită vechime în muncă și/
sau în specialitate. La Serviciul Administrare Spații de 
Cazare: 1 (un) post de îngrijitor (cameristă), poziția 
526 -studii gimnaziale; Se solicită vechime în muncă 
de cel puțin 6 luni. Nu se solicită vechime în speciali-
tate. Pentru înscriere, candidații vor prezenta dosarele 
de participare la concurs până la data de 14.01.2019, 
ora 15.00, la sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă “Excelsior” 
Brașov, str. Matei Basarab nr. 41-43. Concursurile vor 
avea loc la sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă “Excelsior” 
Brașov, str. Matei Basarab nr. 41-43 și vor consta în: 1. 
Probă practică 06.03.2019 muncitor calificat IV-I 
(bucătar)  ora 09.00, îngrijitor (cameristă) ora 11.00; 2. 

Interviu 12.03.2019 muncitor calificat IV-I (bucătar) 
ora 09.00; îngrijitor (cameristă) ora 11.00. Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la adresa www.mai.
gov.ro secțiunea Carieră/Anunţuri, de la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/ Refacere a 
Capacității  de Muncă “Excelsior” Brașov, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau la tel. 
021.303.70.80 int. 30434 -Serviciul Resurse Umane.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II /1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, postul 
vacant de personal contractual -referent II-IA la Baza 
de Depozitare-Întreținere Armament, Geniu, Chimic 
”Codlea”, poziția 1290 -studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat și cunoștințe de operare pe calculator 
(Microsoft Word și Excel). Nu se solicită vechime în 
muncă și/sau în specialitate. Pentru înscriere, candi-
dații vor prezenta dosarele de participare la concurs 
până la data de 14.01.2019, ora 15.00, la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității  de Muncă “Excelsior” Brașov, str. Matei 
Basarab nr. 41-43.  Concursul va avea loc la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității  de Muncă “Excelsior” Brașov, str. Matei 
Basarab nr. 41-43 și va consta în susținerea următoa-
relor probe: 1. Probă scrisă 06.03.2019 -ora 13.00; 2. 
Interviu 12.03.2019 -ora 13.00. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, documentele nece-
sare, bibliografia și tematica se pot obţine de pe pagina 
de internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro secți-
unea Carieră/Anunţuri, de la sediul Centrului de 
Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității  de 
Muncă “Excelsior” Brașov, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00-14.00 sau la tel. 021.303.70.80 int. 30434 
-Serviciul Resurse Umane.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/ 1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, urmă-
toarele posturi vacante de personal contractual din 
cadrul Serviciului Administrare Spații de Cazare: un 
post referent II-IA, poziția 547 -studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat, cunoștințe operare calculator 
(Word, Excel), cunoașterea legislației ce reglemen-
tează activitatea de evidență, păstrare și manipulare a 
documentelor clasificate. Nu se solicită vechime în 
muncă și/sau în specialitate. un post funcționar 
(recepție), poziția 410 -studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat, calificare de recepționer și cunoștințe 
operare programe (MS Office -Word). Se solicită 
vechime în muncă și în specialitate de cel puțin 6 luni. 
Pentru înscriere, candidații vor prezenta dosarele de 
participare la concurs până la data de 14.01.2019, ora 
15.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, 
cu sediul în mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, 
corp B, et. 1, camera 112, tel. 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursurile vor avea loc la sediul direcţiei din mun. 
București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5 și vor consta în 
susţinerea următoarelor probe: 1. Probă scrisă 
26.03.2019 referent II-IA ora 09.00 funcționar 
(recepție) ora 13.00; 2. Interviu 01.04.2019 referent 
II-IA ora 09.00, funcționar (recepție) ora 13.00. Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul în mun. Bucu-
rești, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele lucrătoare, 
între orele 10.00-14.00, la tel. 021.303.70.80, int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
- Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 

directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/ 2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, urmă-
toarele posturi vacante de personal contractual din 
cadrul Serviciului Hrănire: 1 (un) post muncitor cali-
ficat IV-I (bucătar), poziția 810 -studii gimnaziale și 
calificare în meseria de bucătar; 2 (două) posturi 
muncitor necalificat II-I, pozițiile 612 și 833 -studii 
gimnaziale. Nu se solicită vechime în muncă și/sau în 
specialitate pentru niciunul dintre cele trei posturi. 
Pentru înscriere, candidații vor prezenta dosarele de 
participare la concurs până la data de 14.01.2019, ora 
15.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, 
cu sediul în mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, 
corp B, et.1, camera 112, tel. 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursurile vor avea loc la sediul Clubului Excelsior 
din mun. București, str. Știrbei Vodă nr. 24, sector 1 și 
vor consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă 
practică 26.02.2019 muncitor calificat IV-I (bucătar) 
ora 09.00, muncitor necalificat II-I ora 13.00; 2. 
Interviu 04.03.2019 muncitor calificat IV-I (bucătar) 
 ora 09.00, muncitor necalificat II-I ora 13.00. Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de participare, docu-
mentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul în mun. Bucu-
rești, str. Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucrătoare, 
între orele 10.00-14.00, la tel. 021.303.70.80, int. 30434.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G.  
nr.  355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, urmă-
torul post vacant de personal contractual din cadrul 
direcţiei: muncitor calificat IV-I (fochist) la Serviciul 
Investiţii și Administrare Patrimoniu Imobiliar, 
poziţia 272 -studii gimnaziale, calificare de fochist și 
autorizaţie ISCIR pentru fochist clasa C, 3 ani 
vechime în muncă. Nu se solicită vechime în speciali-
tate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul 
de concurs secretarului comisiei de concurs, până la 
data de 14.01.2019, ora 15.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul direcţiei, cu sediul în mun. Bucu-
rești, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
118, tel.: 021.303.70.80, int. 30421. Concursul se va 
desfășura la sediul Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată din mun. București, str. Eforie nr.3-5, sector 5 și 
va consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă 
scrisă: 25.02.2019, ora 10.00; 2. Interviu: 01.03.2019, 
ora 9.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine de pe pagina de internet a MAI, 
la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anun-
ţuri sau de la Serviciul Resurse Umane al direcţiei, cu 
sediul în București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00-14.00, tel. 021.303.70.80, 
int. 30421.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 și Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, 
toate cu modificările și completările ulterioare, urmă-
torul post vacant de personal contractual din cadrul 
direcţiei: inspector de specialitate gradul III-I la 
Serviciul achiziţii tehnice, planificare resurse și depo-
zitare, poziţia 117 -studii superioare de lungă durată 
sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental 
știinţe inginerești sau știinţe sociale - ramura de știinţă 
știinţe juridice sau ramura știinţe administrative 
-specializarea administraţie publică sau ramura 
știinţe economice; cunoștinţe Word și Excel -bine. Nu 
se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. 
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de concurs, până la data 
de 14.01.2019, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul direcţiei, cu sediul în  București, str. Eforie 
nr. 3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 118, tel.: 
021.303.70.80, int. 30421. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din 



www.jurnalul.ro VANUNȚURI

Vineri, 21 decembrie 2018

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, sector 5 şi va consta 
în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă scrisă: 
04.03.2019, ora 11.00; 2. Interviu: 08.03.2019, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia şi tematica se obţin 
de pe pagina de internet a MAI, la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul în Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00, tel. 021.303.70.80, int. 30421.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 şi Dispoziţiei directo-
rului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate cu 
modificările şi completările ulterioare, următorul post 
vacant de personal contractual din cadrul direcţiei: 
muncitor calificat IV-I (legător manual) la Tipografia 
M.A.I., poziţia 191 -studii gimnaziale şi calificare de 
legător manual în domeniul poligrafic. Nu se solicită 
vechime în muncă şi/sau în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, până la data de 
14.01.2019, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul direcţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et. 1, camera 118, tel.: 
021.303.70.80, int. 30421. Concursul se va desfăşura la 
sediul Tipografiei M.A.I. din mun. Bucureşti, str. 
Scheiul de Sus nr.23, sector 2 şi va consta în susţinerea 
următoarelor probe: 1. Probă practică: 18.02.2019, ora 
10.00; 2. Interviu: 22.02.2019, ora 9.00. Relaţii supli-
mentare privind condiţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine de pe 
pagina de internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul Resurse 
Umane al direcţiei, cu sediul în Bucureşti, str. Eforie nr. 
3-5, sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00, 
tel. 021.303.70.80, int. 30421.

l Primaria  comunei Balcani  organizează concurs de 
ocupare a functiei publice vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului 
tehnic si de urbanism, amenajare a teritoriului, relatii 
cu investitori, management de proiecte, achizitii 
publice. Probele stabilite pentru examenul de ocupare 
a functiei publice  sunt: 1. Proba scrisa - in data de 21 
ianuarie 2019 ora 10,00 la sediul institutiei - Comuna 
Balcani, judetul Bacau; 2. Interviul - in data de 23 
ianuarie 2019 ora 10,00 la sediul institutiei - Comuna 
Balcani, judetul Bacau; Conditii de participare la 
concurs: Pentru ocuparea functiei publice trebuie 
indeplinite urmatoarele conditii - conditiile specifice 
prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata 
si actualizata;  - studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
in stiinte ingineresti. - condiţia minima de vechime în 
specialitatea studiilor necesare participării la concursul 
de recrutare  - 12 luni pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie de grad profesional asistent din 
clasa I. Dosarele de inscriere la examen se pot depune 
de catre candidati  in termen de 20 zile de la data 
afisarii anuntului in Monitorul Oficial. Date de contact: 
Telefon 0234/380680, interior 107, e-mail: primariabal-
cani@yahoo.com.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dâmbovița, cu sediul în Târgovişte, Str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 1A, scoate la concurs, în data de 
28.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad profesional 
superior -  Serviciul Administrare Buget, Comparti-
ment executie bugetara, financiar, contabilitate si 
administrare fond garantare pentru plata creantelor 
salariale Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de ştiințe: ştiințe economice; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concur-
sului: 28.01.2019 – ora 1000 – proba scrisă.  Înscrierile 

se fac în termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial partea a –III– a, respectiv în 
perioada 21.12.2018-09.01.2019, la sediul AJOFM 
Dâmbovița. Contact: Secretariatul AJOFM Dâmbo-
vița, tel. 0245.615.932, email ajofm@db.anofm.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al Comunei Berghin, Comuna 
Berghin, nr.361, județul Alba, telefon: 0258/854.101, 
fax: 0258/854.344, email: primariaberghin@yahoo.
com,  cod f iscal :  4562257,  cont  IBAN: 
RO40TREZ00221360250XXXXX. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
terenul în suprafață 880mp, aflat în domeniul public al 
comunei Berghin, situat iîn extravilanul localității 
Straja, înscris în CF nr.71415, cu nr.cadastral 71415, 
nr.parcela 1579/1/2, categoria de folosință păşune, în 
vederea realizării obiectivului “amplasare stație de 
monitorizare spectru şi amenajare drum acces”. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: În 
conformitate cu HCL nr.76 din 14.11.2018. 3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atribuire se va obţine de 
persoane juridice interesate şi persoane fizice autori-
zate române interesate, pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, în baza unei solicitări depuse la Registratură, la 
cerere, şi achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Secretariatul comunei, 
Primăria Comunei Berghin, localitatea Berghin, 
nr.361, județul Alba 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar: 50Lei, şi se achită la 
caseria Primăriei Berghin. 3.4.Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 31/01/2019, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun în plic în limba 
română. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
05/02/2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comunei Berghin, locali-
tatea Berghin, nr.361, județul Alba, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
05/02/2019, ora 10.30, Primăria Comunei Berghin, 
localitatea Berghin, nr.361, județul Alba, Sala de 
şedințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Alba- secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba 
Iulia, județul Alba. telefon: 0258/813.510, fax: 
0225/813.511, e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 19/12/2018.

l Sabrina Feri SRL, Bijuteria Verona, cu sediul social 
în Bistrița, jud.B-N, str.Gheorghe Șincai, nr.15, având 
codul unic de înregistrare nr.RO26513166, şi număr de 
ordine în Registrul Comerțului J06/52/2010, angajează 
bijutier cu sau fără experiență (învață meseria la locul 
de muncă) pe perioadă nedeterminată. Responsabili-
tăți: -recondiționează obiecte din metale prețioase (aur, 
argint), -repară bijuterii aur, argint (modificări, şlefuiri, 
montări pietre, aurire, argintare), -topeşte şi prelu-
crează metale prețioase, -înlocuieşte ornamente (pietre 
prețioase şi semi-prețioase, cristale, etc.) Cerințe: 
-vedere foarte bună, disciplinat, organizat, pasionat, nu 
există limită de vârstă. Informații suplimentare se pot 
obține la nr. de telefon: 0787.534.883. CV-urile se trimit 
la adresa de mail: eudochiaroman@yahoo.com.

l Anunț. Clubul Sportiv Municipal Braila cu sediul in 
Braila, str.Carantina nr.4, Jud.Braila, cod fiscal 
9081939, tel.0239/619.205,  organizează în data de 
25.01.2019, concurs pentru urmatorul post contractual 
vacant: 1.Administrator I –1 post contractual vacant 
pe perioada nedeterminata; Condițiile generale pentru 
înscrierea la concurs sunt cele prevăzute de HG 
nr.286/2011, actualizata. Dosarele de înscriere se vor 
depune incepand cu data 20.12.2018 pâna la data de 
21.01.2019 (inclusiv), ora 16.30, la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Braila, Str.Carantina nr.4. Conditiile 

de participare la concurs, precum si bibliografia, se 
gasesc la sediul Clubului Sportiv Municiupal Braila, 
Str.Carantina nr.4, la telefon 0239/619.205 –secretariat 
sau, http://www.csmbraila.ro/cariera.php. Director, 
Blanaru Dumittru Aurelian.

l Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuție de personal civil 
contractual de contabil II din cadrul substructurii 
Contabil Șef, Structuri Sprijin Decizional/ Unitatea 
Militară 01919 Otopeni, cu studii medii, vechime în 
specialitate necesară 6 luni şi vechime în muncă minim 
6 luni. Concursul se va desfăşura, la sediul U.M. 01919 
Otopeni, astfel: -14.01.2019, până la ora 15.00 –data 
limită de depunere a dosarelor; -22.01.2019, începând 
cu ora 10.00 –proba scrisă; -29.01.2019, începând cu 
ora 10.00 -interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01919, Strada 
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 
int. 534/423, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de conducere de personal civil 
contractual, Contabil şef gradul I, modulul contabil şef 
al UM 01919 Otopeni, studii superioare cu licenţă în 
domeniul economic, 5 ani vechime în muncă, 3 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura, la sediul U.M. 01836 Otopeni, astfel: 
-14.01.2019, până la ora 15.00 -data limită de depunere 
a dosarelor; -22.01.2019, începând cu ora 12.00 -proba 
scrisă; -29.01.2019, începând cu ora 12.00 –interviu. 
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, locali-
tatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 229, de 
luni până vineri, între orele 07:00 -15:00.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuție de personal civil 
contractual de inginer specialist IA la Laborator 
încercări carburanți lubrifianți, studii superioare 
tehnice de chimie sau petrochimie, 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura, la sediul U.M. 01836 Otopeni, astfel: 
-14.01.2019, până la ora 15.00 –data limită de depu-
nere a dosarelor; -22.01.2019, începând cu ora 09.00 –
proba scrisă; -29.01.2019, începând cu ora 09.00 –proba 
practică; -04.02.2019, începând cu ora 10.00 –interviu. 
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01836, Strada Zborului nr. 1, locali-
tatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 229, de 
luni până vineri, între orele 07.00 -15.00.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuție de personal civil 
contractual la UM 01915 Cristian de economist speci-
alist IA, modulul contabil şef, studii superioare cu 
licenţă în domeniul economic, 6 ani şi 6 luni vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura, la sediul U.M. 01836 Otopeni, astfel: 
-14.01.2019, până la ora 15.00 –data limită de depu-
nere a dosarelor; -22.01.2019, începând cu ora 09.00 –
proba scrisă; -29.01.2019, începând cu ora 09.00 
-interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 01836, Strada Zborului 
nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 
229, de luni până vineri, între orele 07.00 -15.00.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează 
concursuri pentru încadrarea unor posturi vacante de 
execuţie -personal civil contractual, perioadă nedeter-
minată, astfel: -Asistent medical generalist (studii 
postliceale) în cabinetul medicină de familie; -Asistent 
medical generalist, grad principal (studii postliceale) în 
cabinetul primire urgențe; -Îngrijitoare (studii gene-
rale) în microstructura Administrativ.  Concursurile se 

vor desfăşura, astfel: a)Pentru încadrarea posturilor de 
asistent medical:  Proba scrisă în data de 22.01.2019, 
începând cu ora 11.00; -Interviu în data de 29.01.2019, 
începând cu ora 11.00; b)Pentru încadrarea postului de 
îngrijitoare: -Proba practică în data de 22.01.2019, 
începând cu ora 09.00; -Interviu în data de 29.01.2019, 
începând cu ora 09.00. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, 
microstructura personal, etaj 1, camera 116, strada 
Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la 
data de 14.01.2019, ora 15.00. Informații suplimentare 
se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.

l Unitatea Militară 01915  Cristian din Ministerul  
Apărării  Naționale,  organizează concurs pentru 
încadrarea postului vacant de muncitor calificat 
treapta I (electrician de întreținere şi reparații), studii 
medii, vechime în muncă 6 ani şi 6 luni. Concursul se 
va desfăşura, la sediul U.M. 01915 Cristian, astfel: 
-14.01.2019, până la ora 15.00 -data limită de depunere 
a dosarelor; -22.01.2019, începând cu ora 10.00 –proba 
scrisă; -29.01.2019, începând cu ora 10.00 -proba 
practică; -04.02.2019, începând cu ora 10.00-interviu. 
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr.33, locali-
tatea Cristian, Județul Braşov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Datele de contact ale 
secretariatului, la telefoanele: 0368/001026 şi 
0268/257172, de luni până vineri, între orele 08.00 
-15.00.

l Consiliul Local Șcheia, județul Iaşi organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuție vacante din cadrul aparatului de 
specialitate: -Inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul compartimentului financiar-contabil din 
cadrul aparatului de specialitate. Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: -data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a; -data şi ora organizării probei scrise: 
04.02.2019, ora 9,00; -Interviul va avea loc în termen de 
5 zile de la data probei scrise. Relații suplimentare la 
tel: 0232229020.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent la Serviciul Proceduri, Regulamente 
Comunitare şi Lucrători Migranți. Concursul se orga-
nizează la sediul instituției din Bulevardul Gheorghe 
Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti. Probele stabilite 
pentru concursul de recrutare sunt: probă suplimen-
tară, probă scrisă şi interviu. În data de 21.01.2019 
începând cu ora 12:00 se va desfăşura proba suplimen-
tară, fiind testate competențele lingvistice -limba 
germană.  Pot participa la proba scrisă a concursului 
de recrutare numai candidaţii declaraţi admişi la 
proba suplimentară. Data la care se va desfăşura proba 
scrisă este 22.01.2019, ora 10:00. Proba interviu va avea 
loc în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor 
probei scrise, potrivit prevederilor Hotărârii Guver-
nului nr. 611/2008. Condiţii de participare la concursul 
de recrutare; Condiţii generale: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Competențe lingvistice -scris citit: limba germană 
nivel mediu. -Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 1 an. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun, în perioada 
21.12.2018 –09.01.2019, inclusiv, la sediul instituţiei, la 
Serviciul Resurse Umane şi Formare Profesională –
persoană de contact doamna Șeitan Mădălina Mihaela 
–consilier superior, nr. de telefon 021/313.60.84, e-mail 
secretariat@mmanpis.ro. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, atribuțiile şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială, www.mmanpis.ro la secți-
unea Despre ANPIS -Cariere. Relații suplimentare la 
tel: 0232229020.     

l Revista Academica scoate la concurs pe perioadă 
determinată, 1/2 post contractual temporar vacant de 
corector gradul I studii superioare. Condiţii generale şi 
specifice pentru ocuparea postului de corector gradul I: 
să aibă studii superioare conform cerințelor postului, 
experiență în specialitate: redactare şi editare de texte, 
experiență de lucru la reviste culturale şi/sau ştiințifice, 
minimum 10 ani, vechime în muncă minimum 15 ani, 
cunoaşterea şi utilizarea corectă a normelor limbii lite-
rare actuale, foarte bune abilități de comunicare, abili-
tăți de lucru în echipă, spirit organizatoric, eficiență, 
capacitate de adaptare, atenție la detalii, rigurozitate, 
rezistență la stres, cunoştințe foarte bune de lucru la 
calculator (Microsoft Office). Concursul se va desfă-
şura la sediul Revistei Academica din Calea 13 
Septembrie, nr.13, sector 5, Bucureşti şi va consta într-o 
probă scrisă la data de 15.01.2019, ora 11 şi un interviu 
la data de 21.01.2019, ora 11. Actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afişate la sediul Instituţiei şi pe 
posturi@gov.ro. Dosarele de concurs se depun la secre-
tarul de concurs în intervalul 27.12.2018-07.01.2019) 
inclusiv, ora 14. Relații suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 10 şi 14, la telefon 021.318.8106 inte-
rior 2713/2712, sau la sediul instituţiei, camera M 251, 
la secretarul comisiei de concurs Popa Aurora.  

l Baza pentru Logistică a IGSU, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de personal contrac-
tual –muncitor calificat IV-I (fochist), post care poate fi 
încadrat cu studii gimnaziale şi pentru care nu este 
necesară vechime în specialitatea studiilor. Pentru 
însciere şi depunerea dosarelor de concurs, candidaţii 
se pot prezenta, în zilele lucrătoare, în perioada 
21.12.2018 -11.01.2019 până  cel târziu la ora 16:00, la 
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Bazei 
pentru Logistică a IGSU, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Iuliu Maniu nr. 63, sector 6. Concursul se va desfăşura 
la sediul Bazei pentru Logistică a IGSU şi va consta în 
probă scrisă -21.01.2019, ora 09:00 şi interviu 
-28.01.2019, ora 09:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -14:00, la 
telefon 021.434.69.79, interior 19929 -Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de contact Plt. Adj. şef Popa 
Camelia.

l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul 
Naţional al Magistraturii, organizează la Bucureşti, în 
perioada 21 decembrie 2018 –2 mai 2019, concursul de 
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  în condiţiile art. 52 –527 din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procuro-
rilor, republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se organizează pentru ocuparea unui 
număr de 18 posturi de judecător  vacante, din care: 8 
posturi la Secţia  I civilă, 3 posturi la Secţia a II-a civilă, 
2 posturi la Secţia penală, 5 posturi la Secţia de conten-
cios administrativ şi fiscal.  Concursul constă într-o 
probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de 
candidaţi sau care privesc activitatea acestora şi un 
interviu susţinut în faţa Secţiei pentru judecători.Se 
pot înscrie la concurs judecătorii care au îndeplinit 
efectiv cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de 
apel , au obţinut calificativul „foarte bine”  la ultimele 
3 evaluări, nu au fost sancţionaţi  disciplinar în ultimii 
3 ani şi au o vechime efectivă în funcţia de judecător 
de cel puţin 18 ani. Cererile de înscriere la concurs se 
depun la Consiliul Superior al Magistraturii, până la 
data de 11 ianuarie 2018, conform calendarului de 
desfăşurare a concursului aprobat. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe paginile de Internet ale Consi-
liului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional 
al Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.
ro).             

l Consiliul Superior al Magistraturii organizează 
concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a  
funcţiei contractuale de execuţie vacante de şofer 
treapta I din cadrul Direcţiei economice şi adminis-
trativ –Serviciul administrativ şi aprovizionare (pentru 
care se cer studii medii absolvite cu diplomă, vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 5 ani, permis de 
conducere categoriile B şi C, şi cunoştinţe de mecanică 
auto).  Concursul va avea loc în perioada 28.01.2019 
–06.02.2019, la sediul Consiliului Superior al Magistra-
turii din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, 
după cum urmează: -28-29.01.2019, începând cu ora 
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09,00 –proba practică; -06.02.2019, ora 10,00 –inter-
viul. Datele relevante privind organizarea concursului 
sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii: www.csm1909.ro, la secţi-
unea Magistraţi/ Concursuri–Aparatul propriu. Actele 
de înscriere la concurs se depun la Consiliul Superior 
al Magistraturii -Direcţia resurse umane şi organizare, 
etaj 3, cam. 300, până la data de 15.01.2019, inclusiv, 
ora 16,00. Datele de contact ale persoanelor care 
asigură secretariatul comisiei de concurs sunt urmă-
toarele: Florentina Budu- Constantin şi Mădălina 
Simion, telefon 021/3116926 interior 2028 şi 2050; 
adresă de email: druo@csm1909.ro.

l U.M. 02515 Bucureşti, organizează concursul 
pentru ocuparea a două posturi vacante: consilier grad 
profesional superior, un post, studii superioare, 
vechime în specialitatea studiilor în domeniul de 
licenţă: inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor, nece-
sare exercitării funcţiei publice minim 7 ani. Data 
desfăşurării şi probele concursului: -22.01.2019, ora 
09.00 -proba scrisă. Proba de interviu (data se va afişa 
odată cu rezultatele la proba scrisă). Consilier grad 
profesional asistent, un post, studii superioare, 
vechime în specialitatea studiilor din ramura de ştiinţă: 
ştiinţe economice, necesare exercitării funcţiei publice 
minim 1 an. Cunoştinţe de limba engleză –nivel mediu 
(se va testa în cadrul probei scrise şi interviu). Data 
desfăşurării şi probele concursului: -22.01.2019, ora 
12.00 –proba scrisă. Proba de interviu (data se va afişa 
odată cu rezultatele la proba scrisă). Pentru ambele 
posturi. Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a III-a. Depunerea dosa-
relor şi desfăşurarea concursului se vor face la sediul 
UM 02515 Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sector 5, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon: 021.410.40.40, 
int 1001 -164.

l Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în 
temeiul H.G nr.611/2008, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul 
Proiecte, Relații, Publice -Serviciul Dezvoltare Dura-
bilă, Proiecte, Relații Publice. -Concursul se organi-
zează în data de 21.01.2019 -proba scrisă, ora 10,00. 
-Data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 21.12.2018- 09.01.2019 la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
Splaiul Independenţei, corp clădire B, nr.294, sector 6, 
Bucureşti, de luni- joi, între orele 09:00-16:00 şi vineri 
09:00-13:30. Condiţii specifice pentru funcţia publică 
de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior. -Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiință: „ştiințe economice. -Vechime în 
specialitatea studiilor –minim 7 ani. Condiţiile de 
desfăşurare, de participare la concurs, bibliografia 
stabilită şi atribuțiile prevăzute de fişa postului sunt 
afişate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi pe site-ul www.anpm.ro. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de concurs: -adresă 
de corespondență: Splaiul Independenţei, nr. 294, corp 
clădire B, sector 6, Bucureşti; -telefon (021)207.11.01,  
(021)207.11.53; -fax: (021)207.11.03, (021)207.11.18. 
-adresa de e-mail: resurse_umane@anpm.ro.

l U.M. 01150 Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, grad 
profesional superior, în Biroul proiecte cu finanţare 
externă din Serviciul coordonare program major „Admi-
nistraţie centrală” şi  proiecte cu finanţare externă,  din 
cadrul Direcţiei planificare-coordonare, stat major şi 
resurse umane. Locul depunerii dosarelor şi desfăşurării 
concursului: sediul U.M. 01150 Bucureşti, Str. Izvor,  nr. 
110, sector 5, Bucureşti, telefon 0213195814, interior 
1011412. Probele şi datele desfăşurării concursului: -28 
ianuarie 2019 ora 10.30 -proba scrisă; -30 ianuarie 2019 
-interviul. Condiţiile generale şi specifice de participare la 
concurs: -condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; -studii 

universitare de licenţă cu diplomă, respectiv, superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul economic; -vechime în specialitatea 
studiilor -7 ani; -persoana declarată „admis” la concurs să 
fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare 
pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei 
postului -nivel „SECRET”. Bibliografia concursului se 
găseşte afişată la sediu Ministerului Apărării Naţionale 
din str. Izvor nr.110, sector 5 şi pe site-ul instituţiei http://
sg.mapn.ro. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial. Numirea în funcţia publică se va face după obţi-
nerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Relaţii 
suplimentare  se pot obţine la tel. 0214023400, int. 
1011412 sau 0213195814.

l În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de 
stat de execuţie vacantă: -1 post vacant de consilier, 
gradul profesional asistent -Serviciul resurse umane, 
salarizare şi IT -Compartiment salarizare. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ştiințe economice; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Concursul va avea loc la 
sediul I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucu-
reşti, în data de 23 ianuarie 2019, ora 10:00 -proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului, respectiv în 
perioada 21.12.2018 -09.01.2019. Persoana de contact 
este doamna Damian Roxana -consilier în cadrul 
Compartimentului resurse umane, tel: 0213184380, 
fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare, precum şi 
actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate 
pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la locul de desfăşurare a 
concursului.

l Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asis-
tență Educațională (CMBRAE) organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
administrator patrimoniu (studii superioare -inginer/
economist), vechime 2 ani, perioadă nedeterminată. 
Etapele concursului: selecţia dosarelor, probă scrisă, 
probă practică şi un interviu, astfel: 1.Afişarea rezulta-
telor la selecţia dosarelor: miercuri, 16.01.2019; 2.Proba 
scrisă: marți, 22.01.2019, ora 9.00; 3.Proba practică: 
marți, 22.01.2019, ora 12.00; 4.Interviul: marți, 
22.01.2019, ora 13.00; 5.Afişarea rezultatelor: marți, 
22.01.2019, ora 15.00; 6.Depunerea şi soluţionarea 
contestațiilor: 23.01.2019. Candidaţii vor depune 
dosarele pentru concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul CMBRAE. Informaţii suplimentare la 
secretariatul CMBRAE (str.Heliade între vii, nr.36, 
sector 2, Bucureşti) sau la tel.021.232.30.71.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti, cu sediul în 
strada Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, Bucureşti, 
scoate la concurs, prin încadrare directă, un post 
vacant de personal contractual- muncitor calificat IV-I 
-specialitatea spălător textilist (COR 815404). Candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
absolvent şcoală gimnazială, să deţină certificat de 
calificare în domeniu, să fie declaraţi apt medical şi 
psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii 
Militare 0260 Bucureşti, astfel: -23.01.2019, proba 
practică; -29.01.2019, interviul. Cererile de concurs se 
depun biroul Resurse Umane până la data de 
08.01.2019, ora 14.00, iar dosarele de concurs se depun 
până la data de 16.01.2019, ora 14.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând 
condiţiile generale specifice, calendarul de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi tematica sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe pagina de internet: www.bad-jr.eu, 
iar secretariatul comisiei este asigurat de Banu Nelu, 
telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti, cu sediul în strada 
Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, Bucureşti, scoate la 
concurs, prin încadrare directă, un post vacant de 
personal contractual- muncitor calificat IV-I -speciali-
tatea instalator (COR 12602). Candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: absolvent şcoală 
gimnazială, să deţină certificat de calificare în domeniu, 
să fie declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul se va 
desfăşura la sediul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, 
astfel: -23.01.2019, proba practică; -29.01.2019, interviul. 
Cererile de concurs se depun biroul Resurse Umane 
până la data de 08.01.2019, ora 14.00, iar dosarele de 
concurs se depun până la data de 16.01.2019, ora 14.00. 
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe pagina de internet: www.
bad-jr.eu, iar secretariatul comisiei este asigurat de Banu 
Nelu, telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militara 0260 Bucureşti, cu sediul în 
strada Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, Bucureşti, 
scoate la concurs, prin încadrare directă, două posturi 
vacante de personal contractual- muncitor calificat 
IV-I -specialitatea mecanic auto (COR 723103). Candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
absolvent şcoală gimnazială, să deţină certificat de 
calificare în domeniu, să fie declaraţi apt medical şi 
psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii 
Militare 0260 Bucureşti, astfel: -28.01.2019, proba 
practică; -31.01.2019, interviul. Cererile de concurs se 
depun biroul Resurse Umane până la data de 
08.01.2019, ora 14.00, iar dosarele de concurs se depun 
până la data de 16.01.2019, ora 14.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând 
condiţiile generale specifice, calendarul de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi tematica sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe pagina de internet: www.bad-jr.eu, 
iar secretariatul comisiei este asigurat de Banu Nelu, 
telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti, cu sediul în 
strada Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, Bucureşti, 
scoate la concurs, prin încadrare directă, un post 
vacant de personal contractual- muncitor calificat IV-I 
-specialitatea ospătar (COR 513102). Candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: absol-
vent şcoală gimnazială, să deţină certificat de calificare 
în domeniu, să fie declaraţi apt medical şi psihologic. 
Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Militare 
0260 Bucureşti, astfel: -28.01.2019, proba practică; 
-31.01.2019, interviul. Cererile de concurs se depun 
biroul Resurse Umane până la data de 08.01.2019, ora 
14.00, iar dosarele de concurs se depun până la data de 
16.01.2019, ora 14.00. Documentele aferente concur-
sului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale 
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe pagina de internet: www.bad-jr.eu, iar secretariatul 
comisiei este asigurat de Banu Nelu, telefon: 
021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti scoate la concurs, 
prin încadrare directă, un post vacant de personal 
contractual- muncitor calificat IV-I -specialitatea 
bucătar (COR 512001). Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: absolvent şcoală gimna-
zială, să deţină certificat de calificare în domeniu, să fie 
declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul se va 
desfăşura la sediul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, 
strada Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, Bucureşti, astfel: 
-28.01.2019, proba practică; -31.01.2019, interviul. 
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse 
Umane, din cadrul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, 
strada Jandarmeriei, nr.9-11, Sector 1, Bucureşti, până 
la data de 16.01.2019, ora 14.00. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile 
generale specifice, calendarul de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe pagina de internet: www.bad-jr.eu, iar 
secretariatul comisiei este asigurat de Popa Andrei, 
telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti scoate la concurs, 
prin încadrare directă, un post vacant de personal 
contractual- îngrijitor (COR 911201). Candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: absol-
vent şcoală gimnazială, să fie declaraţi apt medical şi 
psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii 
Militare 0260 Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr.9-11, 
sector 1, Bucureşti, astfel: -23.01.2019, proba practică; 
-29.01.2019, interviul. Dosarele de concurs se depun la 
Biroul Resurse Umane, din cadrul Unităţii Militare 
0260 Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr.9-11, Sector 1, 
Bucureşti, până la data de 16.01.2019, ora 14.00. 
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe pagina de internet: www.
bad-jr.eu, iar secretariatul comisiei este asigurat de 
Popa Andrei, telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti scoate la concurs, 
prin încadrare directă, un post vacant de personal 
contractual- muncitor calificat IV-I -specialitatea 
vopsitor auto (COR 713205). Candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: absolvent şcoală 
gimnazială, să aibă curs/atestat de calificare în 
domeniu, să fie declaraţi apt medical şi psihologic. 
Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Militare 
0260 Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, 
Bucureşti, astfel: -23.01.2019, proba practică; 
-29.01.2019, interviul. Dosarele de concurs se depun la 
compartimentul Resurse Umane, din cadrul Unităţii 
Militare 0260 Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr.9-11, 
sector 1, Bucureşti, până la data de 16.01.2019, ora 
14.00. Documentele aferente concursului, respectiv 
anunţul cuprinzând condiţiile generale specifice, 
calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la sediul unităţii şi pe pagina de 
internet: www.bad-jr.eu, iar secretariatul comisiei este 
asigurat de Popa Andrei, telefon: 021.409.63.10.

l Unitatea Militară 0260 Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, Sector 1, str.Jandarmeriei, nr.9-11, scoate la 
concurs, prin încadrare directă, două posturi vacante 
de personal contractual- şofer II-I, specialitatea şofer 
autocamion/maşină de mare tonaj (COR 833201). 
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: absolvent şcoală gimnazială, să deţină permis 
de conducere categoria B şi C, să fie declaraţi apt 
medical şi psihologic. Concursul se va desfăşura la 
sediul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, astfel: 
-23.01.2019, proba practică; -29.01.2019, interviul. 
Cererile de concurs se depun la Biroul Resurse 
Umane, din cadrul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, 
până la data de 08.01.2019, ora 14.00, iar dosarele de 
concurs până la data de 16.01.2019, ora 14.00. Docu-
mentele aferente concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe pagina de internet: www.
bad-jr.eu, iar secretariatul comisiei este asigurat de 
Iftimi Mihaela-Dorina, telefon: 021.409.63.10.

l Institutul Național al Patrimoniului (INP) organi-
zează în perioada 21.12.2018-05.02.2019 concursul 
pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
arhitect, contract încheiat pentru perioadă nedetermi-
nată, după cum urmează: 1 post arhitect, Atelierul de 
Proiectare. Cerințe specifice: 1.studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, specializarea arhitectură; 2.arhitect cu 
drept de semnătură înscris în Tabloul Național al 
Arhitecților; minimum 3 ani vechime în specialitatea 
postului; 3.experiență relevantă în proiectarea de 
arhitectură în domeniul protejării patrimoniului 
cultural; 4.experiență în operare PC: suită de birou 
(Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] 
sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau 
Edge); programe CAD (ex.AutoCad) şi prelucrare 
imagine (ex.Photoshop); 5.cunoaşterea la nivel mediu 
a unei limbi de circulație internațională (nivel B2 
conform standardelor CEFR); 6.prezentarea unui 
portofoliu cu lucrări reprezentative pentru speciali-
tatea postului; 7.disponibilitate pentru lucrul peste 
program. Tematică: 1.Teoria conservării şi restaurării 
patrimoniului arhitectural; 2.Conservarea şi restau-
rarea monumentelor istorice -aspecte tehnice; 3.
Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumen-
telor istorice. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii 
la concurs se realizează până la data de 18.01.2019, ora 

12.00, la sediul Institutului Național al Patrimoniului: 
str.Ienăchiță Văcărescu, nr.16, sector 4, Bucureşti (în 
incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Secției Resurse 
Umane, persoană de contact este d-na Negrea Lidia 
Gabriela, tel.021.336.60.73. Toate informațiile vor fi 
afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.
patrimoniu.gov.ro). Proba scrisă va avea loc în data de 
25.01.2019, ora 12.00, la sediul Institutului Național al 
Patrimoniului. Proba interviului va avea loc în data de 
31.01.2019, ora 12.00, la sediul Institutului Național al 
Patrimoniului.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr.96, judeţul Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -şofer II în formaţia transport, 
studii generale, permis de conducere pentru şofer 
profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile 
B, C şi E, 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) 
profesionist = 1 post. Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 14.01.2019, orele 15.30. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în data de 12.02.2019, 
începând cu ora 10.00; -Proba de interviu în data de 
15.02.2019, începând cu ora 10.00. Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: 
p.c.c. Semco Vera, tel.0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr.96, judeţul Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -şofer autosanitară II în C.P.U., 
diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru 
şofer profesionist valabil pentru categoriile B şi C, 
absolvent al cursului de ambulanţieri, 3 ani vechime ca 
şofer (conducător auto) profesionist = 1 post. Termen 
de depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa: 14.01.2019, orele 
15.30. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba prac-
tică în data de 12.02.2019, începând cu ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 15.02.2019, începând cu 
ora 10.00. Loc de desfăşurare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare: la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa. Persoană de contact: lt.col. Minciună 
Cristian, tel.0241660390/106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr.96, judeţul Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -registrator medical în Labora-
torul biochimie din Laboratorul analize medicale, 
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de 
studii medii, 6 luni vechime în activitate = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de concurs, la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa: 14.01.2019, 
orele 15.30. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 19.02.2019, începând cu ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 22.02.2019, începând cu 
ora 10.00. Loc de desfăşurare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare: la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa. Persoană de contact: p.c.c. Ilie Marius, 
tel.0241660390/ interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr.96, judeţul Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -îngrijitoare în Secţia Chirurgie 
Generală = 1 post. Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 14.01.2018, ora 15.30. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în data de 05.02.2019, 
începând cu ora 08.30; -Proba de interviu în data de 
08.02.2019, începând cu ora 10.00. Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: 
p.c.c. Semco Vera, tel.0241660390/ interior 107.
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l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr.96, judeţul Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -infirmieră în Secţia A.T.I., 
studii generale şi curs infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi = 1 post. Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 14.01.2019, ora 15.30. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în data de 
19.02.2019, începând cu ora 08.30; -Proba de interviu 
în data de 22.02.2019, începând cu ora 10.00. Loc de 
desfăşurare: sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa. 
Persoană de contact: plt.adj.pr. Andrei Atos, 
tel.0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru 
Gafencu”, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante 
de execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -asistent medical generalist în 
Secţia Chirurgie Generală, studii postliceale sanitare, 
minim 6 luni vechime în specialitatea  postului = 1 
post. Termen de depunere al dosarelor de concurs, la 
sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa: 
14.01.2019, ora 15.30. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 22.01.2019, începând 
cu ora 10.00; -Proba practică în data de 28.01.2019, 
începând cu ora 09.00; -Proba de interviu în data de 
31.01.2019, începând cu ora 10.00. Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de 
contact: p.c.c. Semco Vera, tel.0241660390/ interior 
107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr.Alexandru 
Gafencu” cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul. 
Mamaia 96, judeţul Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe durată nedeterminată, 
astfel: -asistent medical generalist în Secţia medicină 
internă, studii postliceale sanitare, minim 6 luni 
vechime în specialitatea postului = 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 14.01.2019, ora 15.30. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.01.2019, începând cu ora 10.00; -Proba practică 
în data de 28.01.2019, începând cu ora 09.00; -Proba 
de interviu în data de 31.01.2019, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare: la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa. Persoană de contact: lt.col. Minciună 
Cristian, tel.0241.660390/106.

l Registrul National al Donatorilor Voluntari de 
Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) organi-
zeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale 
vacante de consilier juridic IA (S) (jumatate de 
norma) - Compartimentul Juridic si economist speci-
alist IA (jumatate de norma) - Compartimentul 
financiar-contabilitate (jumatate de norma). 
Concursul se va desfasura la sediul RNDVCSH din 
Bucuresti, sector 1, Str.Constantin Caracas, Nr.2-8, 
et.5, dupa cum urmeaza: in data de 18.01.2019, ora 
10.00 proba scrisa si in data de 22.01.2019, ora 10.00 
interviul. Dosarele de inscriere la concurs se pot de 
depune pana la data de 14.01.2019, ora 17.00, la sediul 
RNDVCSH. Conditiile generale si specifice, calen-
darul de desfasurare a concursului si bibliografia se 
afiseaza la sediul RNDVCSH si pe site-ul www.
rndvcsh.ro. Persoana de contact: Vasile Croitor. 
Telefon: 0212018819, fax 0212018828, e-mail: office@
rndvcsh.ro.

CITATII
l Reclamanţii Marinescu I Maria şi Matei Viorica 
citeaya pe dl. Micescu Octavian Costin  la data de 
11.01.2019, ora 08.30, Complet FF1, lal Judecătoria 
Ploieşti, în dosarul nr.2580/280/2007, având ca obiect Lipsă 
de procedură cu intervenientul Micescu Octavian Costin.

l Bâlc Sebastian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
CLUJ-NAPOCA, este citat la Judecătoria Cluj-Na-
poca, camera 76, în ziua de 19.02.2019, ora 8:30, in 
calitate de pârât, în proces cu Ileana Crişan, în calitate 
de reclamant şi Bâlc Ana- decedată, Bâlc Ioan, Sopon 
Alina, Marian Irina, Bâlc Viorel, Comisia județeană 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra tere-
nurilor Cluj, Comisia locală Gilău de aplicare a legilor 
fondului funciar, în calitate de pârâți, în dosar nr. 
18627/211/2012, actiune in constatare (fond funciar).

l Bâlc Geanina este citată la Judecătoria Cluj-Na-
poca, camera 76, în ziua de 19.02.2019, ora 8:30, in 
calitate de pârât, în proces cu Ileana Crişan, în calitate 
de reclamant şi Bâlc Ana- decedată, Bâlc Ioan, Sopon 
Alina, Marian Irina, Bâlc Viorel, Comisia județeană 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra tere-
nurilor Cluj, Comisia locală Gilău de aplicare a legilor 
fondului funciar, în calitate de pârâți, în dosar nr. 
18627/211/2012, actiune in constatare (fond funciar).

l Subscrisa Instant Pellet SRL este chemată în data 
de 23.01.2019 la Judecătoria Piteşti în dosar cu 
numărul 6704/280/2018 complet C3-5, ora 12.00, în 
contradictoriu cu CEZ Vânzare SA, în proces având 
ca obiect pretenții.

l Livadaru Maria domiciliată în Municipiul Timi-
şoara, strada Martir Mari Andrei, bloc A101, etajul 1, 
apt. 4, județul Timiş, este chemată în calitate de 
pârâtă, la Judecătoria Botoşani, pe data de 11 ianu-
arie 2019, în dosarul 1814/193/2018, având ca obiect 
uzucapiune.

l D-nul Negoita Gheorghe-Lucian, este citat in data 
de 17.01.2019 la Judecatoria Iasi, in dosarul nr. 
11515/245/2018, complet C02, pentru divort cu 
Negoita Maria-Mihaela.

l Soare Dumitra cu ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Piteşti, Cartier Negru Vodă, str.Făgăraş, 
nr.9, bl.E1, sc.B, et.4, ap.14, jud.Argeş, este citată la 
Tribunalul Argeş în ziua de 10 Ianuarie 2019, ora 
08.30, completul c8 apel civil ncpc, camera Sala 2, în 
calitate de intimat, în proces cu Alpha Bank Romania 
SA, în calitate de apelant, în dosarul nr.7683/280/2015, 
pentru Apel –contestație la executare.

PROPUNERI AFACERI
l Companie germană din teleshopping începe 
acum cu networkul ei de sănătate şi în România. 
Căutăm potențiali parteneri din România, pentru 
această oportunitate unică, care ar putea fi şi 
sansa vieții tale, alăturându-te chiar de la început. 
Mai multe informații găsiți aici: WEB: http://bit.ly/
informatiinvro, MAIL: informatii@365success-
days.com.

DIVERSE
l Sectoare cadastrale: 10, 90, 34, 61, 60, 19, 22, 73, 75, 
23, 46, 14, 13. Anunț prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. OCPI Olt anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.10, 90, 34, 61, 60, 19, 22, 73, 75, 
23, 46, 14, 13 UAT Scorniceşti, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 03.01.2019. Data de sfârşit a 
afişării: 03.03.2019. Adresa locului afişării publice: Str.
Unirii, nr.2, Oraş Scorniceşti, județul Olt. Repere pentru 
identificarea locației: în apropierea Bisericii Sf.Împărați 
Constantin şi Elena. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Oraşului Scorniceşti, str.Unirii, nr.2, Oraş Scorniceşti, 
județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afişării şi 
sunt însoțite de documente doveditoare. Alte indicații 
utile pentru cei interesați: toți proprietarii şi posesorii de 
imobile din UAT Scorniceşti să participe la verificarea 
documentelor tehnice publicate la sediul primăriei. 
Informații privind Programul național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Marka’s IPURL, administrator judiciar al SC 
Interavi SRL, cu sediul în Bacău, str. Bucegi nr. 125, 
sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Bacău, CUI 14578536, 
J04/258/2002, conform Sentinței civile 747/13.12.2018 
a Tribunalului Bacău în dosarul 2738/110/2018,vă 
notifică privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei SC Interavi SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală ţinând cont de 
termenele limită: depunerea cererilor de admitere a 
creanţelor 25.01.2019; verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
13.02.2019; definitivarea tabelului creanţelor 
08.03.2019; Adunarea creditorilor 18.02.2019, ora 
12.00, la sediul administratorului judiciar din str. 
Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, 
având următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea rapoar-
telor întocmite de administratorul judiciar în condi-
țiile art. 92 si 97 din lege cu propunerea de continuare 
a perioadei de observație sau de trecere la faliment,2.
Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşe-
dintelui acestuia, 3.Confirmarea administratorului 
judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea onorariului 
acestuia.Termenul pentru continuarea procedurii a 
fost fixat la 11.04.2019.

l Administrator Judiciar C.I.I. Palaş-Alexandru 
Alina notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Elvas Design SRL DIN 
Plopeni, Prahova, CUI 21732726, J29/1232/2007, la 
Tribunalul Prahova - dosar 4677/105/2018, termen 
înregistrare creanțe 11 ianuarie 2019, termen tabel 
preliminar 31 ianuarie 2019, termen tabel definitiv 22 
februarie 2019, şedința adunării creditorilor 05 
februarie 2019 ora 14:00.

l Administrator Judiciar C.I.I. Palaş-Alexandru 
Alina notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Smart Const Avantaj 
Service SRL din Plopeni, Prahova, CUI 34002189, 
J29/100/2015, la Tribunalul Prahova - dosar 
2455/105/2018, termen înregistrare creanțe 28 decem-
brie 2018, termen tabel preliminar 16 ianuarie 2019, 
termen tabel definitiv 11 februarie 2019, şedința 
adunării creditorilor 21 ianuarie 2019 ora 14:00.

l Giba Ioana, titular al planului P.U.Z.-,,construire 
imobile locuinte colective P+3E’’, in localitatea  Braga-
diru, Sos.Alexandriei, nr.226,  anunta publicul inte-
resat   asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei   Protectia Mediului  Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov in termen de 
18 zile de la data publicarii anuntului.

l Ocolul Silvic Eparhial cu sediul în Comuna Băleşti, 
Sat Corneşti,  Nr 284A, Judetul Gorj anunță publicul 
interest asupra luării deciziei de emitere a avizului de 
mediu de către APM Dolj, pentru Amenajamentul 
Silvic UP III Maglavit. Documentația care a stat la 
baza emiterii deciziei de emitere a avizului de mediu 
se găseşte la sediul APM Dolj, Mun.   Craiova,  Str. 
Petru Rareş, Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul APM Dolj  
(http://apmdj.anpm.ro)  şi la sediul Ocolului Silvic 
Eparhial din Comuna Băleşti, Sat Corneşti,  Nr 284A, 
Judetul Gorj.

l Ocolul Silvic Eparhial cu sediul în Comuna Băleşti, 
Sat Corneşti,  Nr 284A, Judetul Gorj anunță publicul 
interest asupra luării deciziei de emitere a avizului de 
mediu de către APM Dolj, pentru Amenajamentul 
Silvic UP IV Perişor. Documentația care a stat la baza 
emiterii deciziei de emitere a avizului de mediu se 
găseşte la sediul APM Dolj, Mun.   Craiova,  Str. Petru 
Rareş, Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul APM Dolj  (http://
apmdj.anpm.ro)  şi la sediul Ocolului Silvic Eparhial din 
Comuna Băleşti, Sat Corneşti,  Nr 284A, Judetul Gorj.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL notifică creditorii cu privire la intrarea în fali-
ment prin procedură generală prevăzută de Legea nr. 
85/2014, împotriva debitoarei S.C. Bet Cafe Arena 
S.R.L.cu sediul în Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr.2, 
cam. 4, sector 1, CUI 26506436, în dosarul 

12288/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secţia a VII-A Civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului -10.01.2019, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului 
suplimentar de creanțe -08.02.2019, termenul de 
depunere la tribunal a contestaţiilor -7 zile de la publi-
carea tabelului suplimentar în Buletinul procedurilor 
de insolvență termenul de întocmire a tabelului defi-
nitiv consolidat -08.03.2019. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 21.03.2019. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l Unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.32 înce-
pând cu data de 28.12.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Comunei Gogoşu, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Geosonda SRL, CIF: 29272313, 
J25/176/2017, dosar nr. 2269/101 anul 2018 -Tribu-
nalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor 
de creanţă la 30.01.2019; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al creanţelor la 15.02.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 08.03.2019. Admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Judecatoria Iasi, Dosar Nr. 23076/245/2017, “admite 
actiunea formulata  de reclamanta Mare Cezarina, 
avand CNP…(), cu domiciliul procedural ales la 
Cabinet av. Dragan Ana-Maria situat in mun Iasi, 
Aleea Decebal nr.2, bl.B7, sc.A, ap.11, jud. Iasi in 
contradictoriu cu paratul MARE CAZIMIR, avand 
CNP..(..), domiciliat in com.Tomesti, sat Tomesti, bl.45 
B, sc.TR 2, et.2, ap.5, jud. Iasi, cu resedinta in 
Cremona, Via Casstelleone nr.26, cod postal 26100, 
Italia, citat prin publicitate. Dispune desfacerea casato-
riei inregistrate sub nr. 2135 din 27 octombrie 1984 in 
registrul de stare civila a Municipiului Iasi, jud. Iasi, din 
culpa exclusiva a paratului. Dispune ca reclamanta sa 
revina la numele avut anterior casatoriei de “Zaharia”. 
Obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuieli de 
judecata in cuantum de 2260 lei, reprezentand onorariu 
avocat (2000 lei) si remuneratie curator special (260 lei). 
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. 
Cererea de apel, insotita de motivele sale, se va depune 
la Judecatoria Iasi. Pronuntata prin punerea solutiei la 
dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 
data de 04.07.2018. Presedinte, Grefier.

l SC Chicheanu Land SRL, prin SC Urban Plan 
Concept SRL, având sediul în str.Solidarităţii, nr.17-
19, localitatea Bragadiru, titular al planului/progra-
mului PUZ- Construire imobil de locuinţe colective şi 
servicii cu regim de înălţime S+P+3E din oraş Pante-
limon, str.Răscoala din 1907, Tarla 65, Parcela 659, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până joi, între orele 9.00-13.00. Observaţii/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

l Dna.Hussain Maroa, prin SC Urban Plan Concept 
SRL, având sediul în str.Solidarităţii, nr.17-19, locali-
tatea Bragadiru, titular al planului/programului PUZ- 
Construire imobil de locuinţe colective cu regim de 
înălţime S+P+5E din oraş Voluntari, str.Emil Racoviţa, 
Tarla 45, Parcela 934, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 

pentru planul/programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 9.00-13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în termen 
de 18 zile de la data publicării anunţului.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 908/12.12.2018 
Tribunal Prahova, dosar nr. 2856/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
debitorului Doroti Dinar Serv SRL, cu sediul social în 
Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr. 142, jud. Prahova, 
J29/617/2013, CUI 31537706. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 
10 zile de la primirea notificării. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 
15.01.2019. Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 11.02.2019.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 907/12.12.2018 
Tribunal Prahova, dosar nr. 4124/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
debitorului NENY’M IMPEX SRL, cu sediul social în 
Ploiesti, str. Popa Farcas, nr. 63, Cam. 1, jud. Prahova, 
J29/769/2010, CUI 27050396. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este de 
10 zile de la primirea notificării. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 
15.01.2019. Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 11.02.2019.

SOMAŢII
l În dos.2033/246/2018 al Judecătoriei Ineu, recla-
manții Ursu Aurel şi Elena, cu domiciliul procesual în 
Chier, nr.522, jud.Arad, în contradictoriu cu Urs Ioan, 
dec. 02.02.1943, solicită înscrierea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în C.F. 
309306 Târnova, top 727-729/a, compus din casă şi 
teren 842mp. Toți cei interesați pot formula opoziție.

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 2396/246/2018.
Petentul Zopota Simion Teodor dom.Răpsig nr.7 
solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului identificat în  c.f. 
305532 Bocsig (fost c.f. 505 Răpsig) nr.top. 11-12/a 
intravilan în suprafaţă de 1439 mp. asupra căruia 
figurează ca proprietară  întabulată sub B 1 Oieş Ana  
văduva lui Ardelean Teodor decedată  la data de 10 
iulie 1971. Petenta susţine că foloseşte acest imobil de 
peste 40 de ani în mod continuu,paşnic,public şi sub 
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi în 
baza art.130 din Decr.115/1938 să depună de îndată  
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în 
termen de o lună de la ultima publicaţie se va proceda 
la rezolvarea cererii.

l România. Autoritatea Judecătorească Judecătoria 
Sf.Gheorghe. Dosar nr.5267/305/2018. Emisă la data de 
18 decembrie 2018. Somaţie dispusă spre emitere prin 
Încheierea de şedinţă din data de 12 decembrie 2018. 
Prin prezenta somaţie, se aduce la cunoştinţă celor 
interesaţi faptul că petenţii Molnar Rozalia, domiciliată 
în Sfântu Gheorghe, str.Ciucului, nr.126 jud.Covasna, 
Ferencz Katalin, domiciliată în Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, bl.15, sc.B, et.2, ap.8, jud.Covasna, Bartok 
Rozalia, domiciliată în Sfântu Gheorghe, str.Crizan-
temei, nr.1, bl.41, sc.A, ap.3, jud.Covasna, şi Molnar 
Janos, domiciliat în Budapesta, str.Ispilang, nr.16, 
Ungaria, solicită constatarea dobândirii prin uzuca-
piune conform prevederilor art.28 alin.1 şi art.130 din 
Decretul-Lege nr.115/1938 a dreptului de proprietate 
asupra suprafeţei de 289mp, din imobilul situat în 
Sfântu Gheorghe, str.Ciucului, nr.126, jud.Covasna, 
înscris în CF nr.35329 Sfântu Gheorghe, sub nr.top. 
2674/1/2/2/2/2/2 arabil în suprafaţă de 3.148mp, având 
ca proprietar tabular pe Tusa Mihail. Prezenta se va 
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afişa la uşa instanţei, la Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe, la imobilul din litigiu şi la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Covasna şi se va publica într-un 
ziar de largă răspândire. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie în termen de o lună de la afişare la Judecătoria 
Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna. Preşe-
dinte, Bartha Kinga Agota. Grefier, Eros Katalin.

l România. Judecătoria Rupea. Dosar C.
nr.853/293/2018. Din 05.11.2018. Somaţie. Se aduce la 
cunoştinţă celor interesaţi că reclamanta Mon Maria, 
domiciliată în sat Comana de Jos, nr.91, com.Comana, 
jud.Braşov, a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate 
că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în localitatea Comana de Jos, 
nr.91, înscris în CF 100055 Comana (nr.CF vechi 2210) 
Comana de Jos) nr.top.710,711 compus din casă de 
lemn cu 1 cameră şi curte în suprafaţă de 1112,4mp 
având ca proprietar tabular pe Maria Costea Vlad, 
născută Ittu,în conformitate cu dispoziţiile art.28 alin.1 
din Decretul Lege nr.115/1938. Persoa nele interesate 
pot face opoziţie la Judecătoria Rupea în termen de o 
lună de la data afişării şi publicării prezentei somaţii. 
Prezenta somaţie se comunică la Consiliul Local 
Comana, pentru a fi afişată urmând să ne comunice 
procesul verbal privind afişarea somaţiei, se afişează 
aceasta şi la sediul Judecătoriei Rupea. Cauza are 
termen de judecată la data de 29 ianuarie 2019.

ADUNARI GENERALE
l Societatea AMATTIS SA, societate pe acţiuni, de 
tip închis, cu sediul social în mun.Galați, str.Narci-
selor, nr.47, cam.1, Judeţul Galati, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galati 
sub nr.J17/902/2005 şi cod unic de înregistrare 
17532193 (denumită în continuare „Societatea”), 
prin administrator unic, conform Legii nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Actului Consti-
tutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 
28.01.2019, ora 10.00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2 
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2, camera 211, 
Galați, Județul Galați. În situaţia neîndeplinirii 
condiţiilor legale pentru ţinerea AGEA la data primei 
convocări, se convoacă o nouă AGEA pentru data de 
29.01.2019, ora 10.00, având aceeaşi ordine de zi. Au 
dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării 
generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele 
Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
17.01.2019, considerată, în conformitate cu prevede-
rile art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordine de zi  Adunarea Generala Extra-
ordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea Dării în plată 
prin transferul în contul datoriei către Fricom a 
dreptului de proprietate asupra imobilului cu desti-
națe de spațiu comercial în suprafață 181mp, număr 
cadastral 7339-C1, situat în mun.Galați, str.Henri 
Coandă, nr.5, jud.Galați. 2.Împuternicirea, cu posibi-
litate de substituire, a doamnei Procopenco Ala 
pentru a redacta şi semna hotărârea AGEA adop-
tată, şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului 
Comertului şi pentru publicare hotararii în Monitorul 
Oficial al României – Partea a IV-a. Procurile de 
reprezentare vor fi depuse în original cel tarziu până 
pe 25.01.2019, ora 15.00, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor 
fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al şedinței adunării. 
Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a 
identității acestora, făcută cu actul de identitate sau 
prin intermediul reprezentatului desemnat cu 
procură depusă la Societate în condițiile de mai sus. 
Materialele de şedință pot fi consultate în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines Center), 
etajul 2, camera 211, Galați, Județul Galați în zilele 
de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12.00, începând 
cu data apariției prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. De asemenea 
informații suplimentare se pot obține şi prin email: 
office.secretariat.sa@gmail.com.

LICITAŢII
l Şcoala Gimnazială 128 cu sediul în str. Ion Creangă 
nr. 6 sector 5, organizează în data de 21.01.2019 lici-
taţie publică în vederea închirierii spaţiilor excedentare  
-sală sport. Relaţii la sediul unităţii.

l Penitenciarul Mioveni cu sediul în Mioveni, B-dul 
Dacia, nr. 1, județul Argeş, tel. 0248.260.000, fax 
0248.260.599, organizează în data de 28.01.2019, ora 
11.00, licitaţie publică pentru încheierea unui contract 
în scopul implementării unui sistem de telefonie în 
vederea exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri 
telefonice, în condiţiile stabilite de Decizia nr. 463/2017 
completată şi modificată a directorului general al 
Administrației Naționale a Penitenciarelor. Taxa de 
participare la licitație este de 500 de lei. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 17 lei/ mp./lună. Documen-
tația de atribuire şi caietul de sarcini se pot obţine 
contra cost, pentru suma de 30 lei, direct de la sediul 
Penitenciarului Mioveni, în baza unei solicitări scrise. 
Acestea pot fi solicitate şi gratuit, în format electronic, 
la adresa de e-mail  achizitii.pcolibaşi@anp.gov.ro. 
Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon 
0248.260.802, persoană de contact: subinspector 
Chirică Iuliana -compartiment Achiziții.
l Penitenciarul Mioveni cu sediul în Mioveni, B-dul 
Dacia, nr. 1, județul Argeş, tel. 0248.260.000, fax 
0248.260.599, organizează în data de 28.01.2019, ora 
11.00, licitaţie publică pentru încheierea unui contract 
în scopul implementării unui sistem de telefonie în 
vederea exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri 
telefonice, în condiţiile stabilite de Decizia nr. 463/2017 
completată şi modificată prin Decizia nr. 383/2018 şi 
Decizia nr. 593/2018 ale directorului general al Admi-
nistrației Naționale a Penitenciarelor. Taxa de partici-
pare la licitație este de 500 de lei. Documentația de 
atribuire şi caietul de sarcini se pot obţine contra cost, 
pentru suma de 30 lei, direct de la sediul Penitencia-
rului Mioveni, în baza unei solicitări scrise. Acestea pot 
fi solicitate şi gratuit, în format electronic, la adresa de 
e-mail  achizitii.pcolibaşi@anp.gov.ro. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii sau la telefon nr. 
0248.260802, persoană de contact: subinspector 
Chirică Iuliana -compartiment Achiziții.

l Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Pitesti, Piaţa 
Vasile Milea, nr. 1, telefon 0248/217800, CUI 4229512, 
organizează licitaţie publică cu strigare în vederea atribu-
irii  unor contracte de închiriere a unor spații cu destinaţie 
de activități medicale/conexe actului medical după cum 
urmează: Spațiul 1 (camera 1), în suprafață de 14,06 mp 
şi cota indiviză de 12,80 mp din spațiile comune situate la 
etajul 1 al imobilului din mun. Piteşti, b-dul Republicii, nr. 
41, jud. Argeş; Spațiul 2 (camera 1), în suprafață de 20,88 
mp şi cota indiviză de 15,79 mp din spațiile comune 
situate la etajul 1 al imobilului din mun. Piteşti, b-dul 
Republicii, nr. 41, jud. Argeş; Spațiul 3 (camera 3), în 
suprafață de 20,93 mp şi cota indiviză de 15,81 mp din 
spațiile comune situate la etajul 1 al imobilului din mun. 
Piteşti, b-dul Republicii, nr. 41, jud. Argeş; Spațiul 4 
(camerele 7+8+9), în suprafață de 18,71 mp şi cota indi-
viză de 8,20 mp din spațiile comune situate la etajul 1 al 
imobilului din mun. Piteşti, b-dul Republicii, nr. 41, jud. 
Argeş. Menţionăm că sunt admise la licitaţie persoane 
fizice sau juridice care desfăşoară activitate medicală/ 
conexă actului medical iar durata închirierii esre de 1 an, 
cu începere de la data înregistrării contractului la sediul 
proprietarului, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin 
act adițional. Documentele solicitate de autoritatea 
contractantă prevăzute în documentatia de atribuire vor 
fi redactate în limba română şi vor fi depuse la sediul 
Consiliului Judeţean Argeş, Piata Vasile Milea nr. 1, 
Registratură-parter. Licitatia va avea loc la sediul Consi-
liului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, etajul V, 
cam.186, în ziua de 23.01.2019, ora 10,00, în prezenţa 
reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, cam. 95, Servi-
ciul Evidența Administrare Patrimoniu şi Devize, telefon: 
0248/217800, int. 198, începând cu data 27.12.2018 între 
orele 8,30 – 15,00, costul acesteia fiind de 30 lei. Garanţia 
de participare va fi constituită în cuantum de 400 lei.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 

şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Bîrca, cu sediul în Bîrca, județul Dolj, str.Mihai Viteazu, 
nr.257, cod fiscal 5002100, tel.0251.356.214, fax: 
0251.356.214, E-mail: primaria.barca@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Clădire Şcoală SMA şi teren aferent 2.520mp, 
situat în str.Mihai Viteazu, nr.103, com.Bîrca, jud.Dolj, în 
scopul reabilitării imobilului şi darea lui în folosință cu una 
din următoarele destinații: clădire spațiu birouri şi/sau sală 
conferințe şi/sau cabinete medicale umane şi/sau veterinare 
şi/sau incubator de afaceri şi/sau centru multifuncțional, 
bun aparținând domeniului public. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Solicitare scrisă depusă la sediul Primariei 
Bîrca, com.Bîrca, județul Dolj, str.Mihai Viteazu, nr.257, 
Jud.Dolj. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartiment Registratură- relații cu publicul din cadrul 
Primăriei Bîrca cu sediul în Bârca, județul Dolj, str.Mihai 
Viteazu, nr.257. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006:  
Contravaloarea comunicării caietului de sarcini în valoare 
de 100 de lei se va face în contul RO04TREZ 
2955006XXX000223 la Trezoreria Segarcea sau la casieria 
concedentului. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 07.01.2019, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14.01.2019, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul 
Primăriei Bîrca, com.Bîrca, județul Dolj, str.Mihai Viteazu, 
nr.257, Jud.Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în 1 (unu) exem-
plar (original). 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.01.2019, ora 
14.00 la sediul primariei comunei Bîrca, județul Dolj, str.
Mihai Viteazu, nr.257, Jud.Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, 
Craiova, Strada Brestei 12, Jud.Dolj, telefon: 0251.418.612, 
Email: tr-dolj@just.ro; fax: 0251.410.140. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.12.2018.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, 
nr. 49-51, telefon 0246/213.588, 0246/213.747, fax: 
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod 
fiscal :  4852455,  cont IBAN: RO04TREZ 
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat:  teren în suprafață de 700,00 mp, identificat cu 
număr cadastral 35951, aparținând domeniului  public 
al Municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 
5KM 62+600, partea stângă, adiacent terminal vamal. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În 
conformitate cu HCLM nr.407/27.09.2018. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire:  Documentaţia de atribuire se va 
obţine de persoane juridice de drept privat român intere-
sate şi persoane fizice autorizate române interesate,  pe 
suport de hârtie, de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, Bdul. Bucureşti, nr.49-51, în baza unei solicitări 
depuse la Registratură, la cerere şi achitarea contrava-
lorii. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucu-
reşti, nr.49-51. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la care 
se adaugă TVA şi se poate achita în numerar la Direcția 
de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu. 3.4 .Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 04.01.2019, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în plic, în 
limba română. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

08.01.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă:  Fiecare participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original şi copie). 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  
09.01.2019, ora 11.00, Primăria Municipiului Giurgiu, 
Şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Giurgiu 
-secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, 
nr.13, telefon: 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: 
registratura-tr@just.ro 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
20.12.2018.

l Informaţii generale privind concedentul: Comuna 
Drăgăneşti, cod fiscal: 16366149, adresa: Sat Drăgă-
neşti, judetul Neamt, cod poştal: 617107, telefon/fax: 
0233/789.385, e-mail: primariadraganesti@yahoo.com. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
suprafață de de teren de 50.000mp, aparținând dome-
niului public al comunei Drăgăneşti, situat în extravi-
lanul localității Drăgăneşti. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1.Documentatia de atri-
buire se poate obține la cerere de la sediul Primăriei 
Comunei Drăgăneşti, județul Neamț. 3.2.Costul 
documentatiei de atribuire este de 100Lei , se achită la  
casieria Primăriei comunei Drăgăneşti, județul Neamț, 
cod postal: 617107, de unde se poate ridica şi docu-
mentația. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.01.2019, ora 12.00. Informaţii privind ofertele: 
4.1 Data limită de depunere a ofertelor este de 
18.01.2019, ora 16.00. 4.2 Ofertele se depun la sediul 
Primariei comunei Drăgăneşti, județul Neamț la 
Secretarul comunei. 4.3.Fiecare ofertă va fi depusă 
într-un singur exemplar original. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 21.01.2019, ora 14.00. Denumirea instantei 
competente in solutionarea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Neamț- Secția contencios administrativ Piatra 
Neamț, B-dul Republicii, nr.16, e-mail: tr-neamt-sco-
merciala@just.ro, telefon/fax: 0233/212.294, 
0233/235.655. Alte informaţii se pot obţine la telefon: 
0233/789.385 sau la sediul Primăriei Comunei Drăgă-
neşti. Data transmiterii anunțului de licitație catre 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.12.2018.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Drăgăneşti, adresa: Sat Drăgăneşti, județul 
Neamț, cod poştal: 617107, cod fiscal: 16366149, 
telefon/fax: 0233/789.385, e-mail: primariadraga-
nesti@yahoo.com. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: spațiu în suprafață de 20 mp, 
aparținând domeniului public al comunei Drăgăneşti, 
situat în Brutărie şi Spațiu Comercial multifuncți-
onal, satul Drăgăneşti. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1.Documentatia de atribuire: se 
poate obține la cerere de la sediul Primăriei Comunei 
Drăgăneşti, județul Neamț. 3.2.Costul documentației 

de atribuire este de 50 lei, se achită la casieria Primă-
riei Comunei Drăgăneşti, județul Neamț, cod poştal: 
617107, de unde se poate ridica şi documentația. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.01.2019, ora 12.00. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor este de 
18.01.2019,ora 16.00. 4.2 Ofertele se depun la sediul 
Primariei Comunei Drăgăneşti, județul Neamț la 
Secretarul comunei. 4.3.Fiecare ofertă va fi depusă 
într-un singur exemplar original. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 21.01.2019, ora 13.30. Denumirea instantei 
competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Neamț- Secția contencios administrativ Piatra 
Neamt, B-dul Republicii, nr.16, e-mail: tr-neamt-sco-
merciala@just.ro, telefon/fax.: 0233/212.294, 
0233/235.655. Alte informaţii se pot obţine la telefon 
0233/789.385 sau la sediul Primăriei Comunei Drăgă-
neşti. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.12.2018.

PIERDERI
l Pierdut certificat de membru în Colegiul Farmaciş-
tilor seria TM nr.14130. Dacă aveți detalii, vă rog 
sunați la 0731.487.710.

l SC Sasu Prescom SRL, CUI: RO2076196 
J21/632/1992, sediul in Slobozia, Ialomita. Pierdut 
certificate constatatoare cu nr. 9107/18 06 2017 si nr. 
1689/20 01 2017. Emise de ORC Ialomita. Le declar 
nule.

l Piedut Atestat Profesional transport marfă emis de 
ARR Vâlcea pe numele Sanda Aurora. Se declară nul.

l Pierdut certificat ambarcațiune agrement seria 
A003590 emis 10.08.2017 pentru barca cu numărul 
087-DTS.

l Pierdut legitimaţie de serviciu şi card acces pe 
numele Toma Marian, emise de Camera Deputaţilor.

l Pierdut certificat de înmatriculare nr. B03735264 
auto B -192 –CYF, proprietate a SC Dinamic House 
Design SRL, str. Ion Urdăreanu nr. 3, bl. P28, sc. 1, ap. 
10, Bucureşti sector 5. Îl declar nul.

l Anunț pierderi pt 21 12 2018. Pierdut certificat de 
pregătire profesionala a conducătorului auto pe numele 
de Oproiu Constantin Cătălin cu seria 5a G00250470J. 
5b0415334000. Declar nul acest document.

l S.C.  El Turco  Orient SRL cu sediul în Bucureşti, 
Str.Vasile Lascăr, nr.124, etaj 1, sector 2, având 
numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: 
J40/5821/22.05.2012, CUI: 30227227, declară pierdute 
următoarele acte ale firmei: Actul constitutiv din data 
de 11.05.2012 şi Certificatul de Înregistrare emis de 
Registrul Comerțului Bucureşti, având seria B, 
nr.2594818 din 24.05.2012. Le declarăm nule.

A plecat la Dumnezeu soția, Dr. Herța 
Sanda, crezând că vom trăi amândoi până 
la 80 de ani... ea având 76 de ani. Copiii, 
Herța Andrei fiu, Herța Ana-Maria fiica, 
cât și nepoatele Sara, Sofia și AnaMaria 

deplâng pierderea. Sora defunctei, 
Dumitrescu Rodica este ca întotdeauna 

alalături de familia îndoliată. 
Înmormântarea va avea loc la cimitirul 

Sfânta Vineri. Pentru detalii puteți să ne 
sunați la 0723512087 sau 0722525545


