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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?

OFERTE SERVICIU
l Caut doamnă într 40- 50 ani, fără vicii, 
fără obligații, ptr. căsătorie. Ofer stare 
materială bună. Relații tel: 0758-626215.

l Caut menajeră, fără vicii, fără obligații, 
ofer și locuință. Doamna să fie serioasă, 
credincioasă. Tel: 0758-626215.

l SC Food Snack Taboo SRL-D Braila 
angajează lucrător bucătărie (spălător vase 
mari). Se oferă cazare, salariu 2.080 lei 
brut. CV la email: blys_awena@yahoo.ro. 
Relații la telefon 0787/551639.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 16 
posturi experți- profesor asistent unități 
școlare în Proiectul POCU- Școala Bucu-
riei. Relații suplimentare pe site-ul ISJ 
Dâmbovița.

l Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
organizează concurs pentru ocuparea a 
două funcții contractuale de execuție, pe 
perioadă nedeterminată, de expert IA din 
cadrul departamentului Corpului Euro-
pean de Solidaritate, cu studii superioare 
finalizate și experiență profesională de 
minimum 3 ani într-un domeniu similar de 
activitate. Concursul se va desfașura în 
data de 03.10.2019, la ora 9,00 –proba 
scrisă și la ora 14,00 –interviul, la sediul 
ANPCDEFP. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 
23.09.2019, ora 17.00, la sediul ANPC-
DEFP. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul ANPC-
DEFP și pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul ANPCDEFP sau la 
telefon 021/201.07.00.

l Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP) 
organizează concurs pentru ocuparea a 
trei funcții contractuale de execuție, pe 
perioadă nedeterminată, de expert IA, cu 
studii superioare finalizate și experiență 
profesională de minimum 3 ani într-un 
domeniu similar de activitate. Mentionăm 
că două funcții contractuale sunt din 
cadrul Departamentului Acțiunea Cheie 1 
și una din cadrul Departamentului Acți-
unea Cheie 2. Concursul se va desfașura în 
data de 21.10.2019, la ora 9,00 –proba 
scrisă și la ora 14,00 –interviul, la sediul 
ANPCDEFP. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 
11.10.2019, ora 17,00, la sediul ANPC-
DEFP. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul ANPC-
DEFP și pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul ANPCDEFP sau la 
telefon 021.201.07.00.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion 
Jianu-Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: 1 post de econo-
mist gr.II- (studii superioare), in biroul 
achizitii si contractari (necesita 6 luni 
vechime in specialitatea postului). 
Concursul se va desfasura in perioada 
23.09.2019-27.09.2019, incepand cu ora 
11.00 la sediul S.M.U. Dr. Ion Jianu-Pitesti 
dupa cum urmeaza: proba scrisa in data 

de 23.09.2019 ora 11.00 si proba de 
interviu in data de 27.09.2019 ora 11.00. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 02.09.2019-
13.09.2019. Data limita de depunere a 
dosarelor de inscriere la concurs este: 
13.09.2019 ora 15.00. Relatii suplimentare 
pe site-ul www.smupitesti.ro la rubrica 
anunturi si la Biroul Resurse Umane din 
S.M.U. Dr. Ion Jianu-Pitesti cu sediul in 
mun. Pitesti, str. Negru Voda nr.47, jud. 
Arges-telefon 0248.218.090, 0248.218.172 
interior 224,266.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - 
Arseni”, cu sediul în București, Șoseaua 
Berceni nr. 12,  Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi  vacante, 
corespunzator functiilor contractuale,  în 
cadrul Unitatii Primire Urgente după cum 
urmează: - 1 post de registrator medical: -  
diploma de bacalaureat; - aptitudini 
operare PC; - 6 luni vechime in activitate. 
- 8 posturi de infirmiera debutant; - scoala 
generala; - disponibilitate de lucru in ture; 
- fara vechime in activitate. - 1 post de 
infirmiera: - scoala generala; - curs de 
infirmiera; 6 luni vechime in activitate. 
Concursul se va desfășura la sediul institu-
ţiei, astfel: 1. Selecția de dosare - 
16.09.2019, se afișează la avizierul unității 
și pe site-ul spitalului. 2. Proba scrisă - 
23.09.2019, ORA 09.00., în amfiteatrul 
centrului de excelenţă în neurochirurgie. 3. 
Proba practică - 26.09.2019 ORA 09.00.,  
în cadrul structurii organizatorice. 4. Inter-
viul - 01.10.2019, ORA 09.00., în cadrul 
structurii organizatorice. Persoanele inte-
resate pot depune dosarul de înscriere în 
perioada 30.08.2019-12.09.2019 (inclusiv), 
ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  și  1123  Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Direcţia Generală de Impozite și Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante, 
respectiv: •1 post de inspector de speciali-
tate gradul IA, în cadrul Serviciului Petiții, 
Registratură și Arhivă. Desfășurarea 
concursului: •Proba scrisă -23.09.2019, ora 
10.00; •Interviul –data și ora vor fi comu-
nicate ulterior. Locul organizării probei 
scrise: sediul D.G.I.T.L. Sector 6, situat în 
Str. Drumul Taberei, nr.18, Sector 6, Bucu-
rești. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data apariției anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în intervalul 02.09.2019- 
13.09.2019. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: -adresa de 
corespondență- Str. Drumul Taberei, nr. 
18, Sector 6, București; -telefon/ fax- 
021.413.77.90/ 021.413.77.89; -telefon 
Biroul Resurse Umane -0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@taxelocale6.
ro; -persoană de contact: Soare Ana 
-Inspector, Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în termen de 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a dosarelor, respectiv 
17.09.2019 și rezultatul acesteia se va afișa 
la sediul instituției și pe pagina de internet 
www.taxelocale6.ro. Dosarul de înscriere 
depus de către candidați la concurs, va 
conține în mod obligatoriu documentele 

prevăzute  la  art .6  din H.G.  nr. 
286/23.03.2011 pentru aprobarea Regula-
mentului- cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Condițiile de participare 
la concurs, bibliografia și atribuțiile prevă-
zute în fișa postului, se afișează la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina de internet 
www.taxelocale6.ro. Condițiile de partici-
pare pentru postul de inspector de specia-
litate gradul IA -Serviciul Petiții, 
Registratură și Arhivă: -Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
contractuale de inspector de specialitate 
gradul IA -minim 5 ani.

l Primăria Comunei Hinova organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant 
de: 1. Muncitor calificat III funcţie de 
execuţie în regim contractual  din cadrul 
compartimentului  Deservire din aparatul 
de specialitate al Primarului Comunei 
Hinova. Condiţii specifice: -vechime în 
muncă minim 3 ani; -studii gimnaziale; -să 
posede permis de conducere categoria B, C 
și E; -să posede atestat utilaje grele; -să 
aibă calificarea de fochist. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Hinova din 
C o m u n a  H i n o v a  î n  p e r i o a d a : 
24-26.09.2019  și constă în susţinerea a 2 
probe: -proba scrisă în data 24.09.2019,  
ora 10.00; -proba practică  în  data  de 
26.09.2019 , ora 10.00. Dosarele de concurs 
se depun in termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretarul 
comisiei de concurs din cadrul Primăriei 
Hinova- consilier Resurse Umane, telefon 
0252354288.

l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla, 
Judeţ Ilfov organizează concurs de recru-
tare în vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată  a  următoare i  funcţ i i 
contractuale vacante de: •1 post Paznic- 
Structura: Școala Gimnazială nr.2 
Dârvari. Concursul se organizează la 
sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogârla 
din Str. Șos. București nr.110, Comuna 
Ciorogârla, județul Ilfov, în data de 
23.09.2019, ora 11:00, proba scrisă. Inter-
viul va avea loc în data de 26.09.2019, ora 
11:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.3, din Hotărârea 
nr.286/2011  (*actualizată*), cu modifică-
rile și completările ulterioare la care se 
adaugă: •Studii generale; •Vechime 1 an. 
Dosarele de înscriere se depun în termen 
de 10 de zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la Secretariatul Școlii 
Gimnaziale nr.1 Ciorogârla din Str. Șos. 
București nr. 110, Judeţul Ilfov,  până la 
data de 13 Septembrie 2019, ora 16:00. 
Dosarul trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
Hotărârea nr.286/2011 (*actualizată*), iar 
documentele vor fi prezentate și în original 
în vederea verificării și certificării. Condi-
ţiile de participare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul unității de învățământ 
și pe site-ul Școlii Gimnaziale nr.1 Cioro-
gârla. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul unității de învățământ și la numărul 
de telefon 021/350.32.30.

l Ministerul Economiei organizează 
concurs de recrutare în data de 23.09.2019, 
ora 10.00 (proba scrisă /proba practică), 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată, 
a 13 posturi vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție, după cum 
urmează: I. Direcția Corp Control 
Ministru: 1. Serviciul Inspecție: 1 post de 
Consilier gr. IA. Pentru participarea la 
concurs și ocuparea postului sunt nece-
sare: •studii universitare de licenţă absol-

vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
•vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. 2. Serviciul Antifraudă 
Anticorupție: a. 2 posturi de Consilier gr. 
IA. Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
•vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. b. 1 post de Consilier gr. 
II. Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
•vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 1 an. c. 1 post de Consilier gr. 
debutant. Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă.  II. 
Direcția Juridică și Relații Instituționale: 
1. Compartimentul pentru Relația cu 
Parlamentul, Sindicatele și Patronatul: a. 1 
post de Consilier gr. IA. Pentru partici-
parea la concurs și ocuparea postului sunt 
necesare: •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. III. Direcția Politici 
Industriale și Competitivitate: 1. Compar-
timentul Inovare și Competitivitate: a. 1 
post de Consilier gr. debutant. Pentru 
participarea la concurs și ocuparea 
postului sunt necesare: •studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. IV. Serviciul Transport 
Energie: a. 1 post de Consilier gr. IA. 
Pentru participarea la concurs și ocuparea 
postului sunt necesare: •studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani. V. Direcția 
Investiții, Achiziții Publice, Servicii Interne 
și IT: 1. Compartimentul Servicii Interne: 
a. 1  post de Consilier gr. IA. Pentru parti-
ciparea la concurs și ocuparea postului 
sunt necesare: •studii universitare de 

ANUNȚ 
Autoritatea Navală Română, prin Căpitănia Zonală Tulcea, organizează în data de 17.09.2019, ora 10.00,
la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Strada Portului, nr. 36, licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea
următoarelor active fixe disponibilizate.

Şalupa scoasă la licitaţie poate fi vizionată la Ponton acostare Căpitănia Zonală Tulcea. Pasul de
strigare este de 5% din valoarea de pornire a licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este de 5%
din preţul de pornire al licitaţiei şi se va achita la casieria Căpităniei Zonale Tulcea cel mai târziu cu o
zi înainte de ziua începerii licitaţiei. În caz de neadjudecare, prima repetare a licitaţiei va avea loc pe
data de 23.09.2019, ora 10.00 şi preţul de pornire al licitaţiei va fi diminuat cu 20%, iar cea de-a doua
repetare a licitaţiei va avea loc pe data 30.09.2019 şi preţul de pornire al licitaţiei va fi diminuat cu 40%.
Cei interesaţi vor depune la secretariatul Căpităniei Zonale Tulcea, în termen de cel mult 5 zile înainte
de data ţinerii licitaţiei şi cel mai târziu cu o zi înainte de data ţinerii licitaţiei, următoarele documente
pentru participarea la licitaţie:

- Copie Certificat de înmatriculare de la Registrul Comerţului şi copie după Codul fiscal- persoane juridice
- Copie act identitate- persoane fizice
- Chitanţa de achitare la casieria Căpităniei Zonale Tulcea a garanţiei de participare la licitaţie.

Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze Contractul de vânzare-cumpărare şi să achite integral
preţul bunului adjudecat în termen de 10 zile de la data încheierii licitaţiei, în caz contrar acesta va
pierde integral garanţia de participare la licitaţie. Informaţiile referitoare la bunul scos la licitaţie şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesaţi a fi admişi la licitaţie se pot obţine la
numărul de telefon 0240.512.937 sau mail: cptulcea@rna.ro, între orele 8.00-16.00, în zilele de
luni-joi şi orele 8.00-14.00, în ziua de vineri.

LICITATII

1. Şalupă Forward 535- motor Yamaha 50 CP Nr. inventar TL 4059
Nr. Înmatriculare- 02865 TL; Material construcţie- PAFS; Lungime corp- 5,35 m; Lăţime corp- 1,74 m;
Înălţime construcţie- 0,70 m; Data punerii în funcţiune- 28.02.2002; Preţ pornire licitaţie- 8.193 Lei
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licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani; • curs de specia-
lizare în domeniul sănătate și securitate în 
muncă- minimum 80 de ore. b. 2 posturi 
de muncitor calificat, din care 1 post de 
electrician și 1 post de instalator. Pentru 
participarea la concurs și ocuparea postu-
rilor sunt necesare: -1 post de muncitor 
calificat (electrician): •studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat/ studii generale; 
•experiență în domeniu: minimum 7 ani; 
•autorizație electrician deținută în confor-
mitate cu prevederile Ordinului Președin-
telui A.N.R.E. nr.11/2013 și H.G. nr. 
1146/2006- Anexa nr.1. -1 post de muncitor 
calificat (instalator): •studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat/ studii generale; 
•experiență în domeniu: minimum 7 ani; 
•opțional- autorizație ISCIR. 2. Comparti-
mentul Arhivă: a. 1 post de Consilier gr. 
IA. Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: •studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: în 
domeniul științe umaniste și arte– speciali-
zarea arhivistică, științe sociale– speciali-
zarea drept/ administrație publică; 
•vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani; •cursuri de perfecționare/ 
specializare în domeniul de activitate gesti-
onat de Compartimentul Arhivă. b. 1 
arhivar– Studii medii/ generale. Pentru 
participarea la concurs și ocuparea 
postului sunt necesare: •studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; •experiență în 
domeniu: minimum 3 ani; •atestat de 
arhivar. Înscrierea candidaților se reali-
zează în perioada 30.08– 12.09.2019 la 
sediul Ministerului Economiei din Calea 
Victoriei nr.152, sector 1, București, etaj 4, 
camera 418 (în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ). Probele concursului de recrutare și 
anume: selecția dosarelor, proba scrisă/ 
proba practică și interviul, vor avea loc la 
sediul Ministerului Economiei din Calea 
Victoriei nr.152, sector 1, București. Pentru 
cele două posturi corespunzătoare funcției 
contractuale de muncitor calificat, probele 
concursului de recrutare constau în: 
selecția dosarelor, proba practică și inter-
viul, care vor avea loc la sediul Ministe-
rului Economiei din Calea Victoriei nr.152, 
sector 1, București. Conform prevederilor 
art.24 alin.(5) din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, proba interviului va avea loc în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise/ probei prac-
tice.  Informaţii suplimentare se obţin de 
pe site-ul (www.economie.gov.ro/ Secți-
unea Carieră), la sediul instituției și la nr. 
de tel. 021.20.25.460 /111/318/463- Direcția 
Resurse Umane.

l Unitatea Militară 02560 București din 
Ministerul Apărării Naţionale organizează 
concursul pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil contrac-
tual: -referent de specialitate debutant în 
Biroul achiziţii (1 post), studii universitare 
cu diplomă de licenţă în domeniile 
marketing /finanţe /management/ contabi-
litate /drept, specializările marketing/
finanţe și bănci/management /contabilitate 
și informatică de gestiune și drept, fără 
condiți de vechime în muncă; -muncitor 
calificat tr.IV în Formaţia finisare nr. 1 la 

Atelierul finisare din Serviciul producţie (1 
post), absolvent cu certificat de absolvire/ 
calificare al unui colegiu tehnic poligrafic, 
a unei școli profesionale, al unor cursuri/
programe de calificare /perfecţionare /
specializare în domeniul poligrafic, pentru 
ocupaţia de legător manual, urmate la o 
instituţie de formare acreditată conform 
legii și a înscrisurilor din carnetul de 
muncă, fără condiţii de vechime în muncă. 
Calendarul activităţilor specifice desfășu-
rării concursului de încadrare presupune 
parcurgerea următoarelor etape: -data-li-
mită de depunere a dosarelor: 13.09.2019, 
ora 15.00; -proba scrisă (pentru postul de 
referent de specialitate debutant): 
23.09.2019, ora 10.00; -proba practică 
(pentru postul de muncitor calificat tr.IV): 
23.09.2019, ora 10.00; -interviul (pentru 
ambele posturi): 27.09.2019, ora 10.00. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul Unităţii 
Militare 02560, Bd.Ion Mihalache, nr.124-
126, sector 1, localitatea București, unde 
vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact: Arhereu Floren-
tina -secretar, telefon: 021.224.26.34 sau 
prin centrală: 021.224.26.51, 021.224.26.52, 
021.224.26.53, interior: 1117/104, zilnic, 
între orele 08.00-15.00.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, județ Timiș, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contractuale 
vacante de execuţie de infirmieră, 1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din anexa 
la HG nr.286/2011. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției de infirmieră sunt: 
-studii generale sau medii; -curs de infir-
mieră; -nu necesită vechime în muncă. 
Concursul va consta în proba scrisă orga-
nizată în data de 23.09.2019, ora 9.00 
(proba unică). Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din anexa la HG nr.286/2011, Titlul I, 
Capitolul 1, Secțiunea a 2-a și se vor 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, din 
str.Tudor Vladimirescu, nr.66, Comparti-
mentul  Resurse  Umane,  te lefon 
nr.0256.360.630.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în localitatea 
Constanța, Incinta Port, dana 78, jud.
Constanța, organizează concurs conform 
HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant: TESA - Compartiment Audit: 
Auditor I -1 post. Condiții specifice de 
ocupare a postului: -Nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
economic; -Vechime necesară în funcție: 
minim 7 ani în specialitatea studiilor. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 
13.09.2019, ora 16.00. Selecția dosarelor de 
înscriere: 16.09.2019. 1.Interviul de avizare 
se va desfășura la Ministerul Transportu-
rilor București- Compartiment Audit în 
data de 26.09.2019, ora 11.00. 2.Proba 
scrisă: 30.09.2019, la ora 09.00. 3.Proba 
practică: 7.10.2019, ora 9.00. 4.Afișare 
rezultate finale: 11.10.2019, la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs se va face 
la sediul ARSVOM, Incinta Port 

Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia și rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: www.
arsvom.ro

l Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, cu 
sediul în localitatea Deva, str.Ciprian 
Porumbescu, nr.1, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de îngrijitor 
-1 post pe perioadă nedeterminată, 
c o n f o r m  H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
23.09.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 24.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: minim 8 clase; -vechime: minim 1 
an. 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 Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, 
judeţul Hunedoara. Relaţii suplimentare 
la sediul: Deva, str.Ciprian Porumbescu, 
nr.1, judeţul Hunedoara, persoană de 
contact: Agârbiceanu Elena, telefon: 
0354.805.697.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, str.Bulevardul 
Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr.1, 
județul Olt, organizează concurs, conform 
HG nr.286/2011, pentru ocuparea funcției 
contractuale temporar vacante de execuție 
de: -Compartiment Activități Sportive și 
de Agrement Club Nautic: -casier (număr 
posturi: 1). Concursul se va desfășura 
astfel: -depunere dosare concurs: 
02.09.2019-06.09.2019 de luni până joi, 
între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 
08.00-13.30; -selecția dosarelor: 09.09.2019; 
-proba scrisă: 16.09.2019, ora 10.00; -inter-
viul: 19.09.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii: medii, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minimum 6 luni. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, între orele 08.00-13.30, sau la 
telefon: 0349.738.657.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS nr.954/2017, 
Spitalul Orășenesc Gura Humorului, 
judeţul Suceava, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiilor speci-
fice comitetului director al unităţii, după 
cum urmează: -1 post de director financi-
ar-contabil. La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale și specifice. Criterii 
generale: -au domiciliul stabil în România; 
-nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, 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; -au o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; -nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criterii specifice: 
-sunt absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în profil economic; -au cel 
puţin 2 ani vechime în specialitatea studi-
ilor; -deţin certificatul de atestare a cunoș-
tinţelor dobândite în domeniul Sistemului 
european de conturi, precum și de cunoaș-
tere a reglementărilor europene în 
domeniu. Concursul /examenul pentru 
ocuparea funcţiei de director financi-
ar-contabil se va organiza în data de 
25.09.2019, ora 10.00 -proba scrisă, în data 
de 25.09.2019, ora 14.00 -susţinere orală a 
proiectului de specialitate, respectiv în 
data de 25.09.2019, ora 15.00 -interviul de 
selecţie, la sediul administrativ al unității 
din b-dul Bucovina, nr.17. Data-limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 17.09.2019. Biblio-
grafia pentru concurs/examen și teme-
le-cadru pentru proiectul de specialitate se 
afișează la sediul Spitalului Orășenesc 
Gura Humorului și se publică pe site-ul 
spitalului: www.spitalgurahumorului.ro, 
secțiunea Anunțuri. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefonul: 0230.235.078, 
int.105 -Biroul RUNOS.

l Primăria Municipiului Târnaveni, 
județul Mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor posturi 
contractuale vacante de execuție din 
cadrul creșei -Directia de Asistență 
Socială: -un post educator puericultor 
principal; -un post bucătar. Condiții 
necesare ocupării postului vacant: 
Condiții generale: Poate ocupa un post 
vacant sau temporar vacant persoana 
care îndeplinește condiţiile prevăzute la 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011. Condiții speci-
fice: -educator puericultor principal: 
-studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat în domeniul pedagogic și 
curs de puericultură sau de educație 
timpurie efectuate pe parcursul studi-
ilor; -3 ani vechime în specialitate; 
-bucătar: -studii generale/medii; -certi-
ficat de calificare profesională în meseria 
de bucătar; -cu sau fără vechime în 
meserie. Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine documentele 
prevăzute la art.6 din HGR nr.286/2011. 
Concursul constă din 2 probe și se va 
desfășura conform calendarului: -terme-
nul-limită de depunere a dosarelor de 
înscriere este de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului, ora 15.00, la 
sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, 
Municipiul Târnăveni; -proba scrisă: în 
data de 23.09.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -interviul: în data 25.09.2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. Relații 

suplimentare la sediul Primăriei Munici-
piul Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, 
telefon: 0265.443.400, interior: 39.

l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu 
sediul în localitatea Sibiu, str.Andrei 
Șaguna, nr.2, județul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de consilier juridic, 
gradul IA, conform HG (A) 286/2011. 
Concursul se va desfășura la Serviciul 
Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, nr. 
25, cam.107 și constă în: -Probă elimina-
torie cunoștințe calculator în data de 
23.09.2019, ora 10.00; -Probă scrisă în data 
de 23.09.2019, ora 12.00; -Interviul în data 
de 27.09.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -condi-
țiile generale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru ocuparea unui post vacant; 
-studii superioare juridice, absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în speciali-
tate de minim 3 ani; -vechime în muncă de 
minim 7 ani; -cunoștinţe de calculator 
avansate. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de 
13.09.2019, ora 13.00, la Serviciul Public 
Baia Populară Sibiu, Piața Mică, nr.25, 
Sibiu. Relaţii suplimentare la Serviciul 
Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, 
nr.25, persoană de contact: Adelina 
Dănilă, telefon: 0269.214.445, e-mail: baia.
populara@sibiu.ro

l Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași, cu 
sediul în localitatea Iași, str.Primăverii, 
nr.8, judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de bibliotecar -post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată, 
număr posturi: 1 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă se va desfășura în 
data de 23 septembrie 2019, ora 9.00, la 
sediul Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” Iași; 
-proba interviu se va desfășura în data de 
24 septembrie 2019, ora 12.00, la sediul 
Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” Iași. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-nivelul studiilor: superioare; -vechime: 
fără vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
„Ion Ghica” Iași, între orele 9.00-14.00,  la 
secretariat. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” Iași, 
persoană de contact: Papaghiuc Vasile, 
telefon: 0749.101.182, fax: 0232.231.955, 
e-mail: ionghica24@yahoo.com

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion 
Jianu-Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual pe perioada 
nedeterminata: 1 post de consilier juridic 
gr.IA (studii superioare) in microstructura 
juridic (necesita minim 6 ani si 6 luni 
vechime in specialitate). Concursul se va 
desfasura in perioada 24.09.-30.09.2019, 
incepand cu ora 10.00, la sediul S.M.U. Dr. 
Ion Jianu-Pitesti, dupa cum urmeaza: 
proba scrisa in data de 24.09.2019 ora 
10.00 si proba de interviu in data de 
30.09.2019 ora 10.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor de inscriere la concursuri 
este:02.09.2019-13.09.2019. Data limita de 
depunere a dosarelor de inscriere la 
concurs este: 13.09.2019 ora 15.00. Relatii 
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GATA!
Simplu, nu?

suplimentare pe site-ul www.smupitesti.
org la rubrica anunturi si la Biroul Resurse 
Umane din S.M.U. Dr. Ion Jianu-Pitesti 
cu sediul in mun. Pitesti, strada Negru 
Voda nr.  47,  jud.  Arges-te lefon 
0248.218.090, 0248.218.172 interior 
224,266.

CITAŢII
l Pe rolul Tribunalului București, secția 
IV Civilă, se af lă înregistrat dosarul 
18407/3/2019, având ca obiect Partid 
Politic- acordare personalitate juridică, 
prin care s-a solicitat înregistrarea Parti-
dulul „Alianța Civică Unită Pentru 
Matca”, denumită prescurtat „ACUM”. 
Termenul pentru Judecarea cauzei va fi 
03.09.2019.

l Numitul Frîntu Dorin domiciliat în 
Rovinari, str. Muncii bl. B5, sc., ap.12, jud. 
Gorj, este citat la Judecătoria Tg-Jiu, în 
20.09.2019, ora 9.00, sala 5, complet C22, 
în calitate de pârât în dosar nr. 
1369/318/2019, în proces de divorț cu 
Frîntu Carmen Alina.

l Notificare. Subsemnatul Chiriac Liviu 
Daniel, domiciliat în sat/com.Puiești, jud.
Vaslui, notific pe numiții Minciună 
Gabriela, cu domiciliul cunoscut în țară, în 
sat/com.Ireasca, jud.Galați, Minciună 
Gheorghe, Berbecea Ana, Minciună 
Alexandra și Minciună Jana, toți cu domi-
ciliul în com.Puiești, jud.Vaslui, ca în ziua 
de 09.09.2019, ora 12.00, să fie prezenți la 
Biroul Notarului Public Barbu Tony 
Marian, cu sediul în Bârlad, str.1 Decem-
brie, nr.12, bl.X2, ap.1, jud.Vaslui, pentru 
încheierea în formă autentică a contrac-
tului de vânzare-cumpărare pentru supra-
fața de 1.000mp teren Fânețe situat în 
intravilanul satului Puiești, com.Puiești, 
jud.Vaslui, individualizat prin tarlaua 58, 
parcela 1461/6 din titlul de proprietate 
2433 din 02.09.2004 teren care mi-a fost 
transmis de către autorul dvs.Minciună 
I.Dumitru la data de 22.07.2008 prin act 
de vânzare-cumpărare sub semnătură 
privată.

DIVERSE
l OCPI Prahova anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 12, 35, 37, 45, 46, 
50 si 53, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității Imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 11.09.2019. Data de 
sfârșit a afișării: 09.11.2019. Adresa 
locului afișării publice: Sediul Primariei 
comunei Berceni, sat Berceni, str. Prof. 
Voicu Ion nr.140A, judetul Prahova. 
Repere pentru identificarea locației: 
Primaria comunei Berceni (centrul satului 
Berceni). Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primariei Berceni si pe site-ul 
ANCPI. Alte indicații utile pentru cei 
interesați adresa de e-mail a Primariei 
Berceni: berceniprimaria@yahoo.com; 
telefon: 0720.037.077. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pncc.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda H34 Independenta”, in 
comuna Schela, judetul Galati, propus a fi 
realizat in extravilanul comunei Schela, 
T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, 
De538, De510/7; T58/2, P A 540/1/1; T58/1 
P A540/1/13; T58/4 P A532/1/8 (nr.
cad.103824), A 532/1/17, A532/1/6, jud. 
Galati. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autori-
tatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Galati si la sediul S.C. OMV PETROM 
S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, 
nr. 22, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 
- 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda H30 Independenta”, in 
comuna Schela, judetul Galati, propus a fi 
realizat in intravilanul comuna Schela, 
Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De; nr. Cad. 
102481, 100220, 100222, 102359, 2070, 
jud. Galati. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autori-
tatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Galati si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., 
cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 - 16.00 
si vineri intre orele 8.30 – 13.30. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Municipiul Galati.

l SC/PF House World Electro SRL, 
titular al proiectului: „Construire hală, 
producție și depozitare confecții metalice, 
birouri, amenajări exterioare, împrejmuire 
și utilități”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov pentru proiectul „Hala de 
producție și depozitare confecții meta-
lice”, propus a fi amplasat în jud.Ilfov, 
comuna Cernica, sat Căldăraru, identi-
ficat prin nr.cadastral: 56100. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM București, din București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, și la sediul titula-
rului House World Electro SRL, din 
Constanța, bdl.Mamaia, nr.175, spațiul 5. 
Publicul interesat poate înainta observații/
comentarii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția 
mediului. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM București.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Nr. 1/27.08.2019 a adunării 
generale extraordinară a acționarilor  
Piaţa de Gross Agroalimentară 1912 S.A. 
cu sediul în București, Str. Fântânica Nr. 
36, Sector 2, CUI 612, J40/623/1991: În 
temeiul prevederilor art. 113 al legii nr. 
31/1990, republicată, administratorul unic 

al societații Piaţa de Gross Agroalimen-
tară 1912 S.A. cu sediul în București, Str. 
Fântânica Nr. 36, Sector 2, CUI 612, 
J40/623/1991, azi 27.08.2019, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acți-
onarilor în data de 03.10.2019, ora 12:00, 
având următoarea ordine de zi: -Dizol-
varea societății Piaţa de Gross Agroali-
mentară 1912 S.A. cu sediul în București, 
Str. Fântânica Nr.36, Sector 2, CUI 612, 
J40/623/1991. Conform prevederilor legii 
nr. 31/1990 republicată și a statutului 
societății, participă la adunarea generală 
extraordinară acționarii persoane fizice și 
juridice. Persoanele juridice vor fi repre-
zentate prin reprezentanții legali, pe baza 
de împuternicire scrisă. Persoanele fizice 
care nu au posibilitatea să participe, sunt 
rugate să desemneze prin procură 
persoana care să le reprezinte, persoana 
respectivă neputând fi dintre administra-
torii sau funcționarii societății. Lucrările 
adunării generale extraordinară vor avea 
loc la sediul societății Piaţa de Gross Agro-
alimentară 1912 S.A. din  București, Str. 
Fântânica Nr. 36, Sector 2. În situația 
neîndeplinirii cvorumului necesar pentru 
prima convocare, Adunarea Generală 
Extraordinară se reprogramează pentru 
data de 04.10.2019, ora 12:00 la aceeași 
adresă. Informații suplimentare la secreta-
riatul societății sau la tel. 0769.330.000, 
între orele 09:00-17:00. Piaţa de Gross 
Agroalimentară 1912 S.A. Administrator 
Unic Manochehr Saadati- Sohi.

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech 
Industry Park Craiova SA anunță licitație 
deschisă cu ofertă în plic pentru rețele 
electrice etapa ii- instalații de racordare a 
locurilor de consum și iluminat exterior. 
Pentru mai multe detalii, accesați pagina: 
www.hightechindustrypark.ro, secțiunea 
Achiziții bunuri, servicii și lucrări.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in 
localitatea Giurgiu, str. Balanoaiei, nr.12A, 
jud. Giurgiu, Romania, cod unic de inre-
gistrare 13476015, tel. 0246.215.091, fax 
0246.213.700, e-mail pgiurgiu@anp.gov.ro, 
www.penitenciarulgiurgiu.ro, organizeaza 
in data de 17.09.2019 orele 10:00, licitatie 
publică cu strigare pentru inchirierea unui 
spatiu de 16,83mp, situat în incinta Peni-
tenciarul Giurgiu, în scopul comerciali-
zării bunuri și produse alimentare și 
nealimentare către persoanele private de 
libertate. Persoanele interesate pot solicita 
documentaţia de la sediul Penitenciarului 
Giurgiu prin adresă scrisă sau pe mail, în 
zilele lucrătoare, în perioada 29.08.2019 
-06.09.20219. Licitatia cu strigare se va 
desfasura in data de 17.09.2019, începând 
cu ora 10:00. Documentele de participare 
se vor depune la sediul Penitenciarului 
Giurgiu pana cel tarziu 16.09.2019, 
ora:15.00. Pretul de pornire al licitatiei 
privind valoarea chiriei/mp/luna este de 
17,00 lei. Pasul de licitatie pentru inchi-
riere este de 10 lei/mp/luna si se va aplica 
asupra valorii pretului de pornire. 
Garantia de participare, în valoare de 
34.33 lei se va depune în una din formele 
precizate in documentatia descriptiva. 
Alte relatii se pot obtine la telefon tel. 
0246.215.091, interior 103, d-na Andreea 
DROSU, intre orele 09:00 si 14:00, in zilele 
lucratoare.

l Penitenciarul Bucuresti Jilava cu sediul 
în localitatea Jilava, str. Sabarului nr. 1, 
județul Ilfov, telefon 021.457.01.82 /int.108, 
fax 021.457.01.64, e-mail pjilava@anp.gov.
ro organizează: licitație publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea de bunuri scoase 
din uz după cum urmează: 1. Autobuz 
Grivbuz  G 12 TP, Preț de pornire 6330 lei, 
Garanția de participare solicitată 633 lei 
(10%). Caietul de sarcini al licitației care 
cuprinde documentele și condițiile de parti-
cipare la licitație poate fi procurat, contra 
cost, de la sediul Penitenciarului Bucuresti 
Jilava, în zilele lucrătoare din perioada 
04.09.2019 -13.09.2019, între ora 09:00 - 
14:00. Pretul caietului de sarcini este de 200 
lei. Nu se percepe altă taxă de participare. 
Pentru participarea la licitație, ofertanții 
vor depune documentele conform pct. 6.5 
din Caietul de sarcini la sediul unității, in 
perioada 16.09.2019-19.09.2019, intre orele 
9:00-14:00. Licitația va avea loc în data de 
19.09.2019, ora 9:00, la sediul Penitencia-
rului Bucuresti Jilava. În caz de neadjude-
care, următoarea licitație deschisă cu 
strigare va avea loc în data de 25.09.2019, 
ora 9:00. Dacă nici de această dată nu va 
avea loc adjudecarea, următoarea licitație 
va avea loc în data de 30.09.2019, ora 9:00. 
Bunurile scoase la licitatie pot fi vizionate 
la sediul Penitenciarului Bucuresti Jilava în 
zilele lucratoare din perioada 04.09.2019 - 
13.09.2019, în intervalul orar 9:00 - 14:00.

l Anunț de participare la licitație. Denu-
mire instituție: DJST Cluj. Condiții de 
participare: orice persoană fizică sau juri-
dică, română ori străină, are dreptul de a 
participa la procedura pentru atribuirea 
contractului de închiriere. Cuantumul și 
forma garanției de participare: 3 (trei) 
chirii minime lunare, care se vor depune în 
numerar la casieria DJST Cluj. Descrierea 
bunurilor: -spațiu în suprafață de 39mp 
compus dintr-o încăpere, cu destinația de 
birou; -spațiu în suprafață de 22mp 
compus din două încăperi, cu destinația 
de depozit materiale sportive; -spațiu în 
suprafață de 19mp compus dintr-o încă-
pere, cu destinația de depozit materiale 
sportive. Spațiile sunt situate în incinta 
Sălii Sporturilor „H.Demian”, Cluj-Na-
poca, str.Splaiul Independenței, nr.6. Data, 
adresa și ora-limită a depunerii ofertelor: 
13.09.2019, ora 10.00, sediul DJST Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, jud.
Cluj. Data, ora și locul deschiderii ofer-
telor: 16.09.2019, ora 10.00, sediul DJST 
Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, 
jud.Cluj. Modul de obținere a documenta-
ției: începând cu data de 29.08.2019 pe 
baza de solicitare scrisă de la sediul DJST 
Cluj, c/val.documentației fiind de 50Lei, 
achitată în numerar la casieria DJST Cluj.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Mirșid, strada Princi-
pală, nr. 89, județul Sălaj, telefon: 
0260.663.591, fax: 0360.566.908, e-mail: 
primaria@comunamirsid.ro, cod fiscal: 
4291603. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren extravilan în 
suprafață de 2.900mp, înscris în CF 
51786 și clădire în suprafață construită 
de 98mp număr cadastral 51786 -C1, 
amplasate în extravilanul localității 

Popeni, bunuri proprietate publică, 
conform temeiului legal: OUG 57/2019. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
transmisă cu cel puțin 2 zile înainte, de 
la sediul Primăriei Comunei Mirșid, 
județul Sălaj. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei 
Mirșid, strada Principală, nr. 89, Mirșid, 
județul Sălaj. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 10Lei la casieria primăriei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 23.09.2019, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Mirșid, strada Principală, 
n r. 8 9 ,  M i r ș i d ,  j u d e ț u l  S ă l a j . 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.09.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Mirșid, strada Principală, 
nr.89, Mirșid, județul Sălaj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
26.09.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Mirșid, strada Principală, nr.89, Mirșid, 
județul Sălaj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/ sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Sălaj, Zalău, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.12, telefon: 0260.611.085, fax: 
0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 29.08.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală, 
certificat înregistrare ONRC, certificat 
constatator de autorizare ONRC și rezo-
luţie ONRC înfiinţare, aparţinând II 
Câmpulungeanu Ştefana, CUI: 31303683, 
F21/85/2013. Se declară nule.

l Pierdere certificat de înregistrare PFA 
cu denumirea Roxana Matache PFA, cod 
COR 8559 alte forme de învățământ.

l PFA Arnăutu Cătălin Florin, 
F16/713/02.05.2017, CUI:37480463, 
declară pierdute și nule: act constitutiv și 
certificat constatator.

l Pierdut PV seria OP nr.64057, eliberat 
de Poliția Locală Galați la data de 
15.04.2019. Îl declar nul.

l Declar pierdut și nul atestat profesional 
eliberat de către ARR Gorj pe numele 
Berbecel Florin Aurelian.



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei
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Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


