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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organi-
zează în data de 11.10.2019 concurs 
recrutare Îngrijitor spaţii verzi. Detalii la 
0721.490.200.

l S.C. DIDI Food S.R.L. anunţă susţi-
nerea unui interviu pentru ocuparea 
unui loc de pontator în cadrul firmei, 
Bucureşti, sector 5, str. Glicinelor, nr.4-14 
(Complexul Comercial Niky Scorpion).

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, CUI 
9247854. organizează concurs în data de 
29.10.2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
01.11.2019 (proba de interviu), la  
cantina din cadrul Complexului de recu-
perare şi reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, 
str. Dumbrava, nr. 34, pentru ocuparea a 
8 (opt) posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale de execuţie 
după cum urmează: 1. patru posturi 
corespunzătoare funcţiei contractuale de 
execuţie de infirmieră la Complexul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi “Bîlteni” - Centrul de 
recuperare şi reabilitare. 2. patru posturi 
corespunzătoare funcţiei contractuale de 
execuţie de infirmieră la Complexul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi “Bîlteni - Centrul de recu-
perare şi reabilitare neuropsihiatrică. 
Condiţii generale şi specifice de înde-
plinit de către candidat pentru ocuparea 
posturilor scoase la concurs: absolvent(ă) 
studii gimnaziale şi vechime în muncă de 
minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac 
în perioada 07.10.2019-18.10.2019, 
inclusiv, ora 14,00 la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protec-
ţiei Copilului Gorj, Tîrgu Jiu, strada 
Siretului, nr.24 – Serviciul resurse 
umane, salarizare şi pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 - sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: 
Arsenie Corina-Gabriela, consilier supe-
rior la Serviciul resurse umane, salari-
zare şi pentru funcția publică - secretar 
comisie concurs, tel. 0253212518, resur-
seumane@dgaspcgorj.ro.”

l Unitatea Administrativ -Teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a unor posturi contractuale 
de execuție vacante din cadrul Unității 
de Management şi Implementare a 
proiectului “Parteneriat pentru acces 
egal la educație”-cod proiect 107777, 
posturi în afara organigramei, după cum 
urmează: Profesor limba engleză - 1 
post. Condiții de participare pentru 
postul de  Profesor limba engleză -  
personal contractual. -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractuaal din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în specialitatea Filologie 
– specializare limba engleză. -vechime în 
specialitatea studiilor - minim 2 ani. 
Mediator şcolar - 1 post. Condiții de 
participare pentru postul de  Mediator 
şcolar -personal contractual. -Candi-
datul trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
nr.286/2011pentru aprobarea Regula-
mentului -cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -studii medii/ 
postliceale. -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; -Certificat absol-
vire Curs de formare profesională cu 
specializarea mediator şcolar sau echiva-
lent; -Vechime specifică în mediere 
şcolară:minim 1 an. Probele stabilite 
pentru posturile scoase la concurs sunt:  
proba scrisă şi interviul. Data, ora şi 
locul  desfăşurări i  concursului : 
-29.10.2019, ora 12:30 Sebeş, (Parcul 
Arini, nr.1 -sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş) – proba scrisă; -01.11..2019,ora 
12,00 Sebeş, (Parcul Arini, nr.1 -sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) – proba 
interviu. Termenul de depunere al dosa-
rului de înscriere: 21.10.2019,ora 14,00. 
La depunerea dosarelor, actele se 
prezintă în copie şi în original. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul 
Municipiului Sebeş.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată şi determinată, normă întreagă, a 
următoarelor posturi contractuale 
vacante: Serviciul Statistică şi Registra-
tură Medicală- Biroul Statistică: -statisti-
cian medical- 1 post;  Serviciul 
Aprovizionare Urmărire Contracte şi 
Gestiune -Birou Gestiune: -magaziner- 1 
post; Muncitori: muncitor calificat I- 
instalator- 1 post; muncitor calificat I- 
liftier- 2 posturi; muncitor calificat I- 
sofer- 1 post; Serv.Achiziții Publice şi 
Investiții -Birou Achiziții Publice: 
economist IA- 1 post. Condiții generale 
de înscriere la concurs: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând spațiului economic european 
şi domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scrisă şi vorbită; -are 
vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitatea deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau alte unități sanitare abilitate; -înde-
plineşte condițiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului, ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals, ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-

ției în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice de înscriere la concurs: 
Economist IA: -Diplomă de licență, 6 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate, aviz 
psihiatric/psihologic (certificat medical 
A5) pentru a profesa în domeniu. 
Muncitor calificat I- şofer: -Diplomă de 
studii medii, 9 ani vechime în speciali-
tate, aviz psihiatric/psihologic (certificat 
medical A5) pentru a profesa în 
domeniu. Muncitor calificat I- liftier: 
-Diplomă de studii medii, 9 ani vechime 
în specialitate, aviz psihiatric/psihologic 
(certificat medical A5) pentru a profesa 
în domeniu. Muncitor calificat I- insta-
lator: -Diplomă de studii medii, 9 ani 
vechime în specialitate, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5) pentru 
a profesa în domeniu. Magaziner: 
-Diplomă de studii medii sau diplomă 
studii şcoală generală, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5) 6 luni 
vechime în activitate. Statistician 
medical: -Diplomă de studii medii, aviz 
psihiatric/psihologic (certificat medical 
A5) 6 luni vechime în specialitate. Actele 
solicitate pentru dosarul de înscriere: a)
cerere de înscriere la concurs adresată 
Managerului Spitalului Clinic Colentina, 
în care se va menționa postul şi locul de 
muncă pentru care candidează; b)copia 
actului de identitate (sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea potrivit legii, 
după caz); c)copie documente care să 
ateste nivelul studiilor şi alte acte care să 
ateste efectuarea unor specializări, copie 
diplomă bacalaureat, copie diplomă 
studii postliceale, copie grad principal; 
d)copie Certificat de Membru în Ordinul 
asistenților medicali generalişti, 
moaselor şi asistenților medicali din 
România; e)copie Aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei în 
termen de valabilitate; f)copie asigurare 
malpraxis în termen de valabilitate; g)

copie carnet de muncă sau o adeverință 
care sa ateste vechimea în specialitate; h)
cazier judiciar în original; i)adeverință 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanță taxă concurs: 100RON- econo-
mist IA; -50RON- magaziner/muncitor 
calificat I; -70RON- statistician medical. 
Adeverința care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului, calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul documentului 
prevăzut la lit.h), candidatul declarat 
admis la selecția dosarelor care a depus 
la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit.b)-g) vor fi prezen-
tate şi în original în vederea conformitții 
copiilor cu acestea. Înscrierea candida-
ților se va face pe post. În cazul nepro-
movării concursului se vor elibera, pe 
baza unei cereri adresate conducerii 
instituției, numai documentele depuse în 
original (cazier judiciar şi adeverința 
medicală). După încheiere perioadei de 
înscriere la concurs nu se mai admit 
documente în vederea completării dosa-
relor de concurs. Etapele concursului: a)
Selecția dosarelor de înscriere; b)Proba 
scrisă -probă eliminatorie dacă nu se 
întrunesc 50 puncte; c)Proba practică şi 
interviul. Proba scrisă constă în: -redac-
tarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea 
unor teste-grilă cu subiecte stabilite pe 
baza bibliografiei şi, după caz, pe baza 
tematicii de concurs. Proba practică 
constă în: -testarea abilităților practice 
specifice postului. Interviul constă în: 

-testarea abilităților, aptitudinilor şi 
motivația candidaților. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
-29.10.2019 -proba scrisă, ora 10.00; 
-01.11.2019 -proba practică şi interviul, 
ora 10.00. Toate comunicatele se vor face 
pe site-ul instituției şi la avizier. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul RUNOS 
al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul 
în Ştefan cel Mare, nr.19-21, Sector 2. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune după cum urmează: în peri-
oada 08.10.2019-21.10.2019, până la ora 
12.00, pentru posturile vacante. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
telefon: 021.319.17.80.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
Județean Iaşi, cu sediul în localitatea 
Iaşi, Şoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de 
execuție din cadrul Compartimentului 
Artistic -Secția Coregrafie al Ansam-
blului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, 
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.
Dansator -fată, S, grad II, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată -1 
post; 2.Dansator -fată, M, debutant, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată 
-2 posturi; 3.Dansator -fată, M, treapta 
III, normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată -5 posturi; 4.Dansator -băiat, M, 
debutant, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată -2 posturi; 5.Dansator 
-băiat, M, treapta III, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată -6 posturi. 
Condiții specifice corespunzătoare 
fiecărei funcții: 1.Pentru postul de 
dansator -fată, S, grad II, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a) 
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Studii superioare de specialitate absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; b)Vechime în specialitate 
minimum 6 luni; c) Experiență scenică 
de cel puțin 2 ani ca dansatoare a unui 
ansamblu folcloric profesionist sau de 
amatori; d) Înălțime 1,60-1,70m; e)
Aspect fizic plăcut. 2.Pentru postul de 
dansator -fată, M, treapta III, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a) 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Vechime în specialitate 
minimum 6 luni; c) Experiență scenică 
de cel puțin 2 ani ca dansatoare a unui 
ansamblu folcloric profesionist sau de 
amatori; d) Înălțime 1,60-1,70m; e) 
Aspect fizic plăcut. 3.Pentru postul de 
dansator -fată, M, debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a) 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experiență scenică de cel 
puțin 2 ani ca dansatoare a unui 
ansamblu folcloric profesionist sau de 
amatori; c) Înălțime 1,60-1,70m; d)
Aspect fizic plăcut; e) Nu se solicită 
vechime în muncă. 4. Pentru postul de 
dansator -băiat, M, treapta III, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Vechime pe un post de 
dansator al unui ansamblu folcloric de 
minimum 6 luni; c) Experiență scenică 
de cel puțin 3 ani ca dansator al unui 
ansamblu folcloric profesionist sau de 
amatori; d) Înălțime 1,75-1,85m; e) 
Aspect fizic plăcut. 5.Pentru postul de 
dansator -băiat, M, debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a) 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experiență scenică de cel 
puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori; c) 
Înălțime 1,75- 1,85m; d) Aspect fizic 
plăcut; e) Nu se solicită vechime în 
muncă. Concursul se va desfăşura pe 
următoarele etape: a) Selecția dosarelor 
în data de 22.10.2019, ora 16.00; b)Proba 
practică în data de 29.10.2019, ora 09.00; 
c) Proba interviu în data de 01.11.2019, 
ora 09.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
Județean Iaşi, Șoseaua Bucium, nr.80, 
Corp A, et.I, până luni, 21.10.2019, ora 
16.00. Probele concursului se vor susține 
la adresa mai sus menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs: Ansamblul 
Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, 
Șoseaua Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, 
e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.
com. Anunțul detaliat privind desfăşu-
rarea concursului va fi afişat la avizierul 
instituției şi pe site-ul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, la 
adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro/.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
Județean Iaşi, cu sediul în localitatea 

Iaşi, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante de execuție 
din cadrul Compartimentului Artistic 
-Secția „Ansamblul folcloric de copii şi 
juniori -Florile Moldovei” al Ansam-
blului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, 
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.Refe-
rent artistic, studii medii, debutant, 
perioadă nedeterminată -1 post. Condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii absolvite cu diplomă; b)
Experiență în specialitate de minimum 1 
an dobândită într-un aşezământ cultural 
sau într-o instituție de cultură; c)Nu se 
solicită vechime în muncă. Concursul se 
va desfăşura pe următoarele etape: a) 
Selecția dosarelor în data de 22.10.2019, 
ora 16.00; b)Proba scrisă în data de 
29.10.2019, ora 09.00; c)Proba interviu în 
data de 01.11.2019, ora 09.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iaşi, Șoseaua 
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până luni, 
21.10.2019, ora 16.00. Probele concur-
sului se vor susține la adresa mai sus 
menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iaşi, Șoseaua 
Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, e-mail: 
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfăşurarea 
concursului şi bibliografia vor fi afişate la 
avizierul instituției şi pe site-ul Ansam-
blului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, la 
adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro/.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
Județean Iaşi, cu sediul în localitatea 
Iaşi, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de 
execuție din cadrul Compartimentului 
Artistic -Secția Muzică al Ansamblului 
Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, 
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.Artist 
instrumentist violonist, S, grad profesi-
onal I -2 posturi; 2.Artist instrumentist 
violonist, S, grad profesional II -3 
posturi; 3.Artist instrumentist cobzar, S, 
grad profesional II -1 post; 4.Artist 
instrumentist contrabasist, S, grad profe-
sional II -1 post; 5.Artist instrumentist 
clarinetist, S, grad profesional II -2 
posturi; 6.Instrumentist violonist, M, 
treapta III -1 post; 7.Instrumentist violo-
nist, M, debutant -1 post; 8.Instrumentist 
violă-bracist, M, debutant -1 post; 9.
Corepetitor, S, grad profesional II -1 
post. Condiții specifice corespunzătoare 
fiecărei funcții: 1.Pentru postul de artist 
instrumentist violonist, S, grad I, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii superioare de specialitate absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; b)Vechime în specialitate 
minimum 3 ani şi 6 luni; c)Experiență 
scenică de cel puțin 1 an în cadrul unui 
ansamblu folcloric profesionist sau de 
amatori. 2.Pentru postul de artist instru-

mentist violonist, S, grad profesional II, 
normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată, condițiile specifice care trebuiesc 
îndeplinite cumulativ de către candidați 
sunt: a)Studii superioare de specialitate 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; b)Vechime în specialitate 
minimum 6 luni; c)Experiență scenică de 
cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori. 
3.Pentru postul de artist instrumentist 
cobzar, S, grad profesional II, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii superioare de specialitate absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; b)Vechime în specialitate 
minimum 6 luni; c)Experiență scenică de 
cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori. 
4.Pentru postul de artist instrumentist 
contrabasist, S, grad profesional II, peri-
oadă nedeterminată, condițiile specifice 
care trebuiesc îndeplinite cumulativ de 
către candidați sunt: a)Studii superioare 
de specialitate absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)Vechime în 
specialitate minimum 6 luni; c)Experi-
ență scenică de cel puțin 1 an în cadrul 
unui ansamblu folcloric profesionist sau 
de amatori. 5.Pentru postul de artist 
instrumentist clarinetist, S, grad profesi-
onal II, normă întreagă, perioadă nede-
terminată, condițiile specifice care 
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către 
candidați sunt: a)Studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)Vechime în 
specialitate minimum 6 luni; c)Experi-
ență scenică de cel puțin 1 an în cadrul 
unui ansamblu folcloric profesionist sau 
de amatori. 6.Pentru postul de instru-
mentist violonist, M, treapta III, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii de specialitate absolvite cu 
diplomă; b)Vechime în specialitate 
minimum 6 luni; c)Experiență scenică de 
cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori. 
7.Pentru postul de instrumentist violo-
nist, M, debutant, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată, condițiile specifice 
care trebuiesc îndeplinite cumulativ de 
către candidați sunt: a)Studii medii de 
specialitate absolvite cu diplomă; b)
Experiență scenică de cel puțin 1 an în 
cadrul unui ansamblu folcloric profesio-
nist sau de amatori; c)Nu se solicită 
vechime în muncă. 8.Pentru postul de 
violă-bracist, M, debutant, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii de specialitate absolvite cu 
diplomă; b)Experiență scenică de cel 
puțin 1 an în cadrul unui ansamblu 
folcloric profesionist sau de amatori; c)
Nu se solicită vechime în muncă. 
9.Pentru postul de corepetitor, S, grad 
profesional II, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată, condițiile specifice care 
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către 
candidați sunt: a)Studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)Vechime în 
specialitate minimum 6 luni; c)Experi-
ență scenică de cel puțin 1 an în cadrul 
unui ansamblu folcloric profesionist sau 

de amatori; d)Cunoaşterea instrumen-
telor acordeon sau vioară şi pian (orgă). 
Concursul se va desfăşura pe următoa-
rele etape: a)Selecția dosarelor în data de 
22.10.2019, ora 16.00; b)Proba practică 
în data de 29.10.2019, ora 09.00; c)Proba 
interviu în data de 01.11.2019, ora 09.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iaşi, 
Șoseaua Bucium, nr.80, Corp A, et.I, 
până luni, 21.10.2019, ora 16.00. Probele 
concursului se vor susține la adresa mai 
sus menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iaşi, Șoseaua 
Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, e-mail: 
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfăşurarea 
concursului va fi afişat la avizierul insti-
tuției şi pe site-ul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iaşi, la adresa: 
https://ansamblul-cjiasi.ro/.

l Liceul Tehnologic Alexandru Ioan 
Cuza, cu sediul în localitatea Panciu, str.
Nicolae Titulescu, nr.72, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de paznic (portar), conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.10.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 31.10.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii, atestat profesi-
onal potrivit prevederilor Legii 333/2003; 
-vechime nu este obligatorie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul unității. Relaţii suplimentare la 
sediul unității, persoană de contact: 
Popa Maria, telefon: 0237.275.414, fax: 
0237.275.414, e-mail: scoala1panciu@
yahoo.com

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ștefan cel 
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -infirmieră 
debutantă la Secția ATI -1 post; -infir-
mieră debutantă la Secția Chirurgie 
Generală -1 post; -îngrijitoare la Labora-
torul de Analize Medicale -1 post; -îngri-
jitoare la Laboratorul de Radiologie şi 
Imagistică Medicală -1 post; -îngrijitoare 
la Secția Obstetrică Ginecologie -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
29.10.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 04.11.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Infirmieră debutantă: 
-diplomă de absolvire a şcolii generale; 
-fără vechime în activitate; II.Îngriji-
toare: -diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -fără vechime în activitate. 
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 Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
persoană de contact: economist Ciobanu 
Florina, telefon: 0235.312.120, interior: 
138.

l Spitalul Filişanilor, cu sediul în locali-
tatea Filiaşi, str.Bld.Racoţeanu, nr.200, 
judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: 1).2 posturi de îngrijitoare curăţenie 
în Secţia Medicină Internă -perioadă 
nedeterminată; 2).1 post de îngrijitor 
curăţenie în Secţia Pediatrie -perioadă 
nedeterminată; 3).1 post de casier în 
Compartimentul Administrativ- Aprovi-
zionare- Arhivă -perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 29.10.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 04.11.2019, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Îngrijitor 
curăţenie: -şcoală generală; -vechime: nu 
este cazul. Casier: -diplomă de bacalau-
reat; -6 luni vechime în activitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Filişanilor. Relaţii supli-
mentare la sediul: Filiaşi, str.Bld. Raco-
ţeanu, nr.200, județul Dolj, persoană de 
contact: Maican Denisa, telefon: 
0765.137.171, fax: 0251.441.234, e-mail: 
spitalul_filiasi@yahoo.com

l Managerul Institutului de Urgență 
pentru Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor de director 
medical şi director financiar-contabil. În 
conformitate cu prevederile art.181 din 
Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Ordinului 
MS nr. 284/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul se va 
desfăşura la sediul Institutului de 
Urgență pentru Boli Cardiovasculare 
„Prof.Dr.C.C.Iliescu”, Șos.Fundeni, 
nr.258, sector 2, Bucureşti, în perioada: 
31.10-08.11.2019, şi cuprinde următoa-
rele etape: 1.test-grilă/lucrare scrisă de 
verificare a cunoştinţelor din legislaţia 
specifică postului; 2.susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din dome-
niul de activitate al postului; 3.interviul 
de selecţie. Calendarul de desfăşurare a 
concursului este: -Susținerea testu-
lui-grilă/lucrare scrisă- 31.10.2019, ora 
10.00; -Susținerea proiectului de specia-
litate- 05.11.2019, începând cu ora 10.00; 
-Susținerea interviului de selecție- 
08.11.2019, începând cu ora 10.00. 
Criterii generale de înscriere la concurs 
pentru candidați: a)au domiciliul stabil 
în România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c)au o stare de sănătate 
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corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; d)nu 
au vârsta de pensionare, conform preve-
derilor legale în vigoare. Criterii speci-
fice de înscriere la concurs pentru 
director medical: a)sunt absolvenți de 
învățământ universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea medi-
cină; b)sunt confirmaţi cel puțin medic 
specialist; c)au minimum 5 ani vechime 
în specialitatea respectivă. Criterii speci-
fice de înscriere la concurs pentru 
director financiar-contabil: a) sunt 
absolvenți de învățământ 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 cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului european de conturi, precum 
şi de cunoaştere a reglementărilor euro-
pene în domeniu. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Institutului de 
Urgență pentru Boli Cardiovasculare 
„Prof.Dr.C.C.Iliescu”, Șos.Fundeni, 
nr.258, sector 2, Bucureşti, Serviciul 
Runos, până la data de 23.10.2019, ora 
12.00, prezentându-se numărul de 
pagini din dosarul depus. Dosarele de 
înscriere trebuie să conțină următoarele 
documente: a)cererea de înscriere; b)
copie de pe actul de identitate; c)copie 
de pe diploma de licenţă sau de absol-
vire, după caz; d)copie de pe certificatul 
de medic specialist; e)curriculum vitae; 
f)adeverința care atestă vechimea în 
gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; g)cazierul judiciar; 
h)declarația pe proprie răspundere că 
nu a desfăşurat activităţi de poliţie poli-
tică, aşa cum este definită prin lege; i)
adeverinţa medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; j)proiectul de 
specialitate. Pe site-ul Institutului de 
Urgență pentru Boli Cardiovasculare 
„Prof.Dr.C.C.Iliescu” (http://www.
cardioiliescu.ro), precum şi la sediul 
unității se află afişate: -Anunțul de 
participare; -Bibliografia de concurs; 
-Temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon: 031.425.15.19, runos.
cciliescu@gmail.com, de luni-vineri, 
orele 08.00-15.00.

CITAŢII
l Pârâtul Apetrei Aurel Octavian domi-
ciliat în sat Podriga, com. Drăguşeni, 
judeţul Botoşani, este citat în dosarul nr. 
1196/297/2018 la Judecătoria Săveni în 
data de 17.10.2019.

l Reclamantul Stan Ion, domiciliat in 
orasu Fierbinti Targ, Judetul Ialomita, a 
chemat in judecata pe numita Stan 
Elena cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Orasul Fierbinti Targ, Judetul Ialomita 
fiind citata in calitate de parata in 
dosarul civil nr 1838/330/2019 avand ca 
obiect divort fara copii pentru termenul 
de judecata din data de 24.10.2019 ora 
8:30. 

l Numitul Macovei Costică, cu domici-
liul legal în Iasi, str. Bradului nr.21, 
bl.G6, sc.A, et.3, ap.8, în prezent cu 
domiciliul necunoscut, este citat, in cali-
tate de chemat in garantie, de catre 
paratul Asăvoaie Costică, la Judecătoria 
Iaşi- sectia civila, din Iasi, strada Anas-
tasie Panu nr.25, completul 10, ora 8.30, 
in dosarul nr. 7596/245/2019 avand 
obiect cerere principala= “pretentii” 
(reclamant Asociatia de proprietari bloc 
G6) si obiect cerere chemare in 
garantie= “despagubiri”, pentru 
termenul din 14.11.2019, ora 8.30.

l Pârâta Pughiuc Lenuţa cu domiciliul 
necunoscut, este citată în dosarul nr. 
1215/297/2019 la Judecătoria Săveni, 
jud. Botoşani, având ca obiect divorţ şi 
abandon de familie.

l Kicsinaş Petre, Kicsinaş Susana, 
Krişan Maria, nascuta Kicsinaş, sotia lui 
Krişan Iuon sunt citati in 18.10.2019, la 
Judecatoria Turda, in dosar civil 
4418/328/2018 pentru succesiune.

l Saglam Șahin, domiciliat în Austria, 
Wienerstrasse 131, ap. 1, 3100 St. Polten, 
este chemat în data de 23 octombrie 
2019, ora 8:30 la Judecătoria Drăgăşani, 
sala 2 în calitate de pârât, în proces cu 
Kast Ionuț Cătălin, având ca obiect 
recunoaştere paternitate, dosar nr. 
2792/223/2018.

l Numita Lungu Vasilica sunteți 
chemată la Judecătoria Iaşi în dos. nr. 
31445/245/2018 având ca obiect partaj 
succesoral, camera sala 3, complet C22, 
pe data de 12 noiembrie  2019, ora 8.30, 
în calitate de pârât în proces cu Rusu 
Florin, Rusu Gabi Marian şi Rusu Dorin 
în calitate de reclamanți.

l Se citează numitul Ahmed Esmaeil 
Said Mostafa, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Italia, oraş Brescia, via 
Porta Pile, nr.19, în calitate de pârât, în 
dosar nr.6516/271/2019, având ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti, la 
Judecătoria Oradea, secția Civilă, 
camera 64, termen de judecată 30 
octombrie 2019, în proces cu Vizi Josef, 
în calitate de reclamant şi Vizi Adela, în 
calitate de pârâtă.

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roşiorii de Vede, 
str. Mărăşeşti, nr. 52, la data de 
30.10.2019, în dosar civil 845/292/2009*, 
având ca obiect succesiune rejudecare, 
reclamantă fiind Țiparu Mariana.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-teri-
torială Piatra-Neamț, din județul 
Neamț, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 8, 9 şi 16, începând cu data 
de 14.10.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, la sediul Primăriei 
Piatra-Neamț, conform art. 14, alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare.  Cererile de rectificare ale docu-

mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Piatra-Neamț, şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l SC Abi Automotion SRL - în faliment 
anunta. Inchirierea unui imobil/cladire 
in suprafata de 250-300 mp, situata 
adminstrativ in Municipiul Resita, jud. 
Caras-Severin, in vederea depozitarii 
unui stoc de marfa, reprezentand piese 
auto, aflat in patrimoniul debitoarei S.C. 
Abi Automotion S.R.L. Ofertele se 
depun la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, pana cel 
tarziu la data de 14.10.2019, orele 15.00.

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Tudose Gabriela, Ploiesti, str. Făget, nr. 
3, bl. 12I, sc. A, ap. 3, jud. Prahova, tel 
0722 670 035, numită lichidator judiciar 
prin sentinta nr. 5118/26.09.2019 a 
Tribunalului Bucuresti, în dosarul 
1499/3/2019, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului debito-
rului Activ Megatrans SRL, Bucuresti, 
str. Liviu Rebreanu, nr. 6, bloc B1, sc. 1, 
etaj 2, ap. 11, sector 3, CUI 18391033, 
J40/2564/2006.

l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. 
Ferdinand nr. 34, lichidator judiciar, 
notifică deschiderea procedurii de fali-
ment împotriva debitoarei SC Sandi Art 
Design SRL, CIF 34743824,  număr 
ORC J38/384/2015 cu sediul în  Mun. 
Rm. Valcea, str. Gib Mihaescu nr. 26, 
judetul Valcea, prin incheierea nr. 
83/28.08.2019 pronunţată de Tribunalul 
Vâlcea, secţia a-II-a civila, în dosarul nr. 
2123/90/2019. Termene: 14.10.2019 
termenul pentru înregistrarea crean-
ţelor; 28.10.2019 termenul de intocmire 
si comunicare a tabelului preliminar de 
creanţe; termenul pentru depunerea 
eventualelor contestaţii la tabelul preli-
minar este de 7 zile de la data publicarii 
acestuia in Buletinul procedurilor de 
insolventa. 25.11.2019 termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor. 
Informatii  suplimentare la tel . 
0350414880, 0743050727, 0742307351.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in 
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
jud . I l fov,  CUI  RO 13348610 , 
J23/886/2005, anunta solicitarea autori-
zatiei de mediu pentru: obiectivul Super-
market pentru activitatea -cod CAEN 
4711- comert cu amanuntul  in maga-
zine nespecializate cu vanzare predomi-
nanta de produse alimentare, bauturi si 
tutun; desfasurata pe amplasamentul 
situat in Mun.Zalau, str.Voievod Gelu, 
nr.2/A, Zona B, jud. Salaj. Consultarea 
documentatiei, sugestii, reclamatii se pot 
depune la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului, str.Parcului, nr.2, 
Mun.Zalau, jud.Salaj, in zilele de luni- 
joi intre orele 8:30-16:00 si vineri intre 
orele 8:30-13:00.  Observatiile publicului 
se primesc la sediul APM Salaj, pe toarta 
durata procedurii de autorizare.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in 
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, 
jud . I l fov,  CUI  RO 13348610 , 
J23/886/2005, anunta solicitarea revizu-
irii autorizatiei de mediu nr.44/ 

01.04.2011 pentru: obiectivul Super-
market Penny Simleu Silvaniei, situat in 
Loc. Simleu Silvaniei, str.Piata 1 Mai, 
jud. Salaj, in care se desfasoara  activi-
tatea -cod CAEN 4711- comert cu 
amanuntul  in magazine nespecializate 
cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun. Consul-
tarea documentatiei, sugestii, reclamatii 
se pot depune la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului, str. Parcului, nr.2, 
Mun.Zalau, jud.Salaj, in zilele de luni- 
joi intre orele 8:30-16:00 si vineri intre 
orele 8:30-13:00. Observatiile publicului 
se primesc la sediul APM Salaj, pe toarta 
durata procedurii de revizuire a autori-
zatiei de mediu.

l SC Eco Global Waste SRL, titular al 
planului Urbanistic Loc.Movila, anunţă 
publicul interesat asupra iniţierii proce-
sului de elaborare a primei versiuni a 
planului şi depunerii notificării la APM 
Ialomiţa pentru obţinerea avizului de 
mediu pentru planul mai sus menţionat. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al planului propus pot 
fi consultate la sediul APM Ialomiţa, loc.
Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, şi vineri, 
8.00-14.00. Observațiile publicului inte-
resat se primesc zilnic la sediul APM 
Ialomiţa în termen de 15 zile calendaris-
tice de la 07.10.2019 (data ultimului 
anunţ).

l SC Bau Stark SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul modernizare, refacere fațade, 
amenajare interioară şi schimbare de 
destinație- spații de producție şi cazare 
personal, Sp+P+1E+M, amenajare exte-
rioară a incintei, refacere împrejmuire 
teren, propus a fi amplasat în jud.Ilfov, 
Chitila, str.Rudeni, nr.38A. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Bucureşti, str.Aleea 
Morii, nr.1, Sector 6 şi la sediul firmei SC 
Bau Stark SRL, Str.Rudeni, nr.38, 
Chitila.

l Primăria comunei Clinceni, jud. Ilfov 
având sediul în Str.  Principală, nr. 107A, 
titular al planului/ programului ,,Actua-
lizare Plan Urbanistic General al 
comunei Clinceni, jud. Ilfov”, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/ programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/ programului poate 
fi consultată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, de luni până joi între 
orele 9-l3. Observaţii/ comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Ilfov, (tel.  021/4301523, 
021/4301402) în termen de 18 zile de la 
data publicării anunţului.

l SC Mir Mat Accesory SRL, cu sediul 
în oraşul Budeşti, strada Gării, nr.103, 
județul Călăraşi, solicită autorizație de 
mediu pentru activitatea: Comerț cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor 
conform COD CAEN 4677 desfăşurată 
la punctul de lucru din oraşul Budeşti, 
strada Gării, nr.38 Bis, județul Călăraşi. 
Pentru informații suplimentare, propu-

neri şi contestații se va contacta APM 
C ă l ă r a ş i ,  Ș o s . C h i c i u ,  n r. 2 , 
tel.0242.315.035 şi fax: 0242.311.926, în 
termen de 10 zile de la apariția anun-
țului.

l Putaru Cati-Iana, cu domiciliul în 
Mun.Bucureşti, Sectorul 3, Str.Theodor 
D.Sperantia, nr.133, titulara al planului/
programului P.U.Z. construcție 
ansamblu cu funcțiuni mixte (comerț, 
servicii, birouri) cu un regim de înălțime 
de 2S+P+8E, în mun.Bucureşti, Sector 
4, Str.Valerian Prescurea, nr.9BIS, nr.
cadastral 215497, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției Regionale 
pentru Protecția Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni 
până vineri între 09.00-12.00. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în scris 
la sediul A.R.P.M.B în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l S.C. Mazarine Energy Romania 
S.R.L, titular al activităţii ”Extracția 
petrolului brut (cod CAEN 0610), Acti-
vități de servicii anexe extracției petro-
lului brut şi gazelor naturale (cod CAEN 
0910), Transporturi prin conducte (cod 
CAEN 4950)”, anunță publicul interesat 
asupra depunerii documentației tehnice 
în vederea emiterii Autorizației de 
mediu pentru punctul de lucru Parc 2 
Glodeni Valea Reşca amplasat pe terito-
riul Comunei Glodeni, județul Dâmbo-
vița. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii pot 
fi consultate la sediul APM Dâmbovița, 
str.Calea Ialomiței, nr.1, loc.Târgovişte, 
jud.Dâmbovița, tel/fax: 0245.213.959 
/0245.213.944 în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-13.00, vineri 09.00-12.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, 
la sediul APM Dâmbovița.

SOMATII
l Somație, prin care se aduce la cunoş-
tința celor interesați că petenții Talpos 
Vasile şi Talpos Rodica, ambii cu domici-
liul în Beba Veche, nr.479, județul Timiş, 
au solicitat instanței să se constate că au 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului înscris în 
cf nr. 400807 Beba Veche, nr. top. 343/7, 
situat în loc.Beba Veche, nr.479, județ 
Timiş, ce aparține proprietarilor 
Heckeheck Iakobsi Opelcz Elisaveta. În 
baza art.130 din Decretul lege 
nr.115/1938 cei interesați sunt invitați să 
facă opoziție în termen de o lună de la 
afişarea prezentei, în caz contrar se va 
trece la judecarea cererii.

l In dosarul civil cu nr. 1231/210/2019 
al Judecatoriei Chisineu Cris avand ca 
obiect uzucapiune, reclamantul Mot 
Dimitrie, solicita sa se constate ca a 
dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra a doua i‘mobile 
inscrise in CF 303960 Socodor, situat in 
loc. Socodor, nr. 541, jud. Arad Prove-
nitar DIN CF nr 1677 Socodor, top nr. 
1170-117 1/a- Socodor si CF 303961 
Socodor, provenit din conversia pe hartie 
a CF nr. 1042 Socodor, top.1170-1 
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171/b-Socodor, situat in localitatea 
Socodor, nr. 535, jud. Arad. Toti cei inte-
resati in cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 de zile 
de la publicare si respectiv afisarea soma-
tiei, in dosar cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in baza 
incheierii de sedinta din data de 
10.09.2019, conform art. 130 din Decretul 
Lege nr.115/1938.

l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul 
nr.1713/55/2019, cu termen de soluțio-
nare 8 noiembrie 2019, având ca 
obiect cererea formulată de recla-
mantul Orașul Pecica, în contradic-
toriu cu pârâții Goia Rodica Arsenia, 
Bagut Liana, Bagut Ciprian Nicolae, 
Bagut Ionuț Alexandru și SC immo-
biliare Taglia SRL, având ca obiect 
constatare nulitate act juridic. Prin 
întâmpinare pârâții Bagut Liana, 
Bagut Ciprian Nicolae și Bagut Ionuț 
Alexandru au invocat, pe cale de 
excepție, uzucapiunea suprafețelor de 
teren de 19.786mp înscris în CF nr. 
303841 Pecica, respectiv de 22.620mp 
înscris în CF nr.30843, constând în 
teren arabil extravilan, amplasat în 
parcela cu nr. top. 171892/17 cu nr 
cad.2559, proprietari tabulari fiind 
Bagut Nicolae, decedat la data de 
18.03.2013, antecesorul numiților 
Bagut Liana, Bagut Ciprian Nicolae 
și Bagut Ionuț Alexandru, respectiv 
Bagut Liana. Persoanele interesate 
pot face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună de 
la data publicării prezentei somații.

LICITAŢII
l Sucursala Exploatarea Miniera Rm. 
Vâlcea, cu sediul in Str. Căpitan Nego-
escu  Nr.15,    organizează licitația  
publică  deschisă cu strigare în data de 
15.10.2019, ora 12.00, pentru  vânzarea 
următoarelor materiale rezultate din 
casări: fier  vechi nepregătit; tabla oțel; 
oțel inox pregătit; bronz; cupru; plumb 
din acumulatori. Caietul de sarcini poate 
fi procurat de la sediul societății, biroul 
Mecano-Energetic în fiecare zi lucrătoare 
între orele 08.00-15.00.

l Municipiul Iași, avand Cod fiscal 
4541580, cu sediul în  B-dul Ştefan cel 
Mare si Sfânt, nr.11, Telefon /fax: 
0232/267582, E-mail: evidenta.patri-
moniu@primaria-iasi.ro, anunta organi-
zarea licitatiei publice din 29.10.2019 
pentru „Concesionarea suprafeței de 
teren  de 5.279mp, situată in Iași, la 
intersectia dintre strada Universitatii si 
Bulevardul Independentei (aferent Pietei 
Natiunii) in fata Universitatii de Medi-
cina si Farmacie Gr.T. Popa, cu numar 
cadastral 164135, pe o perioada de 25 
ani, in vederea amenajarii unei parcari 
publice subterane etajate. Terenul este 
atestat ca apatinand domeniului public 
al unitatii administrative Iasi prin Hotă-
rârea Consiliului Local Iasi nr.113 din 
29.03.2019 si in Cartea Funciara  
nr.164135-UAT Iasi, având numărul 
cadastral 164135 situat in Iasi Bule-
vardul Independentei, judetul Iasi, 
Sectoarele cadastrale- cvartal 25 si 
cvartal 27, parcelele: CR. 738, CR 744, 
CR 757, CR 758, DP 887, CAT 897, DS 

891, CR 890, DS 888, DS 904, municipiul 
Iasi, judetul Iasi. Documentația de atri-
buire poate fi procurată de la sediul 
Municipiului Iași -Direcția Evidența 
Patrimoniu Public și Privat, situat în  
Şoseaua Națională, nr.43 etajul 5, telefon 
0232.264.246, fax 0232.264.508. Costul 
unui exemplar din documentatia de 
atribuire, este -100 lei.  Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
21.10.2019; Data limită de depunere a 
ofertelor:  28.10.2019, ora 13.00; Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Sediul 
Municipiului Iași, Şoseaua Națională 
nr.43 -Direcția Evidența Patrimoniu 
Public și Privat Registratura DEPPP, 
parter; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare oferta: un singur 
exemplar. Data și locul în care se desfa-
șoară ședința publică de deschidere a 
ofertelor: sediul Municipiului Iași – bule-
vardul Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.11, 
sala 3, data 29.10.2019 ora 12. Instanta 
competenta in solutionarea litigiilor - 
Tribunalul Iasi -Palatul de Justitie din 
Iasi, strada Elena Doamna, nr.1A, Sectia 
Contencios Administrativ, cu recurs la 
Curtea de Apel Iasi, strada Elena 
Doamna nr.1 A, tel. 0232.235.033; terme-
nele pentru sesizarea instantelor sunt 
cele stabilite in Legea Contenciosului 
Administrativ 554/2004. Anuntul de lici-
tatie a fost transmis catre Monitorul 
Oficial al Romaniei in data de 
04.10.2019. Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei de atribuire si 
conditiile de participare la licitatie se  pot 
obtine la sediul Municipiului Iasi-Di-
rectia Evidenta. Patrimoniu Public si 
Privat, Soseaua Nationala nr.43, etajul 5, 
- telefon 0232.264.246 int.112; sau 
tel.0232.264.548 fax 0232.264.508.

l Anunț public. Serviciul Public de 
Administrare și Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a Municipiului 
Câmpina anunță organizarea următoarei 
licitații publice deschise cu strigare 
pentru: -Închiriere spațiu comercial din 
Complexul Corp C1 al Pieței Centrale, 
după cum urmează: 1. Un spațiu comer-
cial (2D) în suprafață de 9 mp. Desti-
n a ț i e :  c o m e r c i a l i z a r e  p r o d u s e 
agroalimentare conform HGR nr. 
348/2004. Se licitează numai spațiul 
destinat comerțului. Prețul de pornire al 
licitației este de 4,45 lei /mp /zi aprobat 
prin HCL Câmpina din 31.01.2019. 
Tariful de închiriere este scutit de TVA. 
Pasul de licitație: Pasul de strigare este 
10% din prețul de începere. Se poate 
folosi și multiplu de 10%. Garanția de 
participare este în valoare de 2.403 lei, iar 
în cazul în care ofertantul este declarat 
necâștigător i se va restitui suma respec-
tivă, la cerere, într-un cont comunicat de 
către acesta. Vizitarea spațiului scos la 
licitație se poate face de luni până vineri 
între orele 8:30-15:30. Licitația va avea 
loc în data de 30.10.2019, ora 10:00, la 
sediul S.P.A.E.P.C.A. din Câmpina, Str. 
Republicii nr. 16A, iar documentele 
pentru participarea la licitație se pot 
depune până pe 28.10.2019, ora 12:00, tot 
la sediul instituției. Caietul de sarcini 
specific pentru licitație va putea fi achiziți-
onat contracost de la sediul S.P.A.E.P.C.A. 
Câmpina. Taxa este în valoare de 100 lei și 
reprezintă taxa participare licitație. 
Aceasta este nerambursabilă. Informații 
suplimentare la telefon: 0344.108513, la 

sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe 
site-ul www.piatacampina.ro.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei: calculator 
Pentium - 85 lei, expresor - 175 lei, lada 
frigorifica Zanussi - 190 lei, masina spalat 
Whirlpool - 85 lei, vitrina profesionala - 
300 lei, masina spalat si uscat rufe - 85 
lei, aspirator I.nte - 30 lei, casa marcat 
Datecs, 4 buc la pretul de 55 lei/buc, 
combina frigorifica Bosch 310 L - 90 lei, 
dulap - 30 lei, fier calcat si masa Whir-
lpool - 30 lei, frigider - 11 buc, la pretul de 
105 lei buc, friteusa electrica Apexa - 110 
lei, masina spalat Gorenje - 95 lei, mese 
mici - 24 buc, 10 lei/buc, mese mari - 13 
buc, la pretul de 90 lei/buc, minibar 
Samsung - 22 buc, la pretul de 70 lei/buc, 
scaune - 10 buc. la pretul de 45 lei buc., 
televizoare - 25 buc, la pretul de 50 lei/
buc, uscator par Valera - 42,5 lei, uscator 
rufe - 135 lei, uscator rufe Whirlpool-135 
lei, cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor 
Funai - 140 lei, Sony mp3 - 85 lei, uscator 
maini Ino Elise - 180 lei, uscator maini 
Valera - 60 lei, vitrina vin Klisman - 675 
lei. La preturile de mai sus se adauga 
TVA. Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
29.05.2018. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de licitatie 
vor avea loc pe data de: 9.10.2019, 
11.10.2019, 15.10.2019, 18.10.2019, 
22.10.2019, 24.10.2019, 28.10.2019, 
30.10.2019 4.11.2019, 6.11.2019, 
8.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019, 
15.11.2019, 18.11.2019, 20.11.2019, 
22.12.2019, 25.11.2019, 27.11.2019, 
29.11.2019, 04.12.2019, 9.12.2019, 
11.12.2019, 13.12.2019, 16.12.2019, orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare 
la telefon 0344104525.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Troianul, cu sediul în Comuna 
Troianul, str.Primăriei, nr.2, județul 
Teleorman, cod fiscal: 6938081, telefon: 
0247.328.003, fax: 0247.327.977, e-mail: 
troianul_tr@yahoo.com. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 1 parcelă de teren în suprafață de 
260mp, proprietate privată a Comunei 
Troianul, identificată astfel: tarlaua 58, 
parcela 2029, nr.cadastral 20380, CF 
20311, situat în intravilan, categoria de 
folosință curți construcții, conform Hotă-
rârii Consiliului Local al Comunei 
Troianul nr.31/27.06.2019, modificată 
prin HCL nr.36/30.09.2019 și OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 
și în instrucțiunile pentru ofertanți. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției. 3.2.Denumirea și datele de contact 

ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Registratură, str.Primăriei, nr.2, 
Comuna Troianul, județul Teleorman. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 
50Lei/exemplar, se achită la casieria insti-
tuției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.10.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: Primăria 
Comunei Troianul, str.Primăriei, nr.2, 
județul Teleorman, Registratură. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.10.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Troianul, str.Primăriei, nr.2, 
județul Teleorman, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, în 
2 plicuri închise și sigilate. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 31.10.2019, ora 
10.00, Primăria Comunei Troianul, str.
Primăriei, nr.2, județul Teleorman, Sala 
de ședințe. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Teleorman, Alexandria, str.Ion Creangă, 
nr. 53, cod poștal: 140042, telefon: 
0247.406.016, fax: 0247.317.322, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicări i : 
04.10.2019.

l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publica in bloc pornind de la 
valoarea de evaluare redus cu 50%, 
respectiv suma de 112.011,06 lei fara 
TVA bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadionului 
“Ilie Oana” - stadion (dulapuri,mese, 
comode, TV, aere conditionate, cusete, 
instalatie sonorizare, instalatie iluminat, 
etc). Lista bunurilor se va consulta la 
sediul lichidatorului judiciar. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
11.10.2019, ora 13/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 18.10.2019, 25.10.2019, 
01.11.2019 si 08.11.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l Flix Net Comunication IT SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la valoarea de evaluare redusa cu 
10% de 187.373,70 lei fara TVA bunuri 
mobile - echipamente IT: platforma 
monitorizare software, sistem de securi-
tate perimetru, cabinet echipamente, 
statie de baza lte, radioreleu microunde-2 
buc, echipamente integrate, platforma 
operare reţea si echipament energie elec-
trica. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 

participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 11.10.2019, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 18.10.2019, 25.10.2019, 
01.11.2019 si 08.11.2019 aceeași oră, în 
același loc.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator în baza 
Lg 359/2004, pentru punctul de lucru din 
Domnesti, str. Fortunei, nr. 15, al firmei 
Lukby by BLS, cu J23/124/2016, CUI: 
35418635. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Moga Constantin 
Catalin. Il declar nul.

l Societatea Tehnoprest-2001 SRL, cu 
sediul in Loc.Chitila, Str.Pacii, nr.20, jud.
Ilfov, nr. de ordine in Registrul Comer-
tului J23/823/2010, cod unic de inregis-
trare 9133523, capital social 7440 RON, 
anunta pierderea Certificatului consta-
tator cu nr.416398 din 27.09.2007 eliberat 
de Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti pentru 
punctul de lucru din Cluj-Napoca, Str. 
I.L. Caragiale, nr.10, jud.Cluj. Il declaram 
nul.

l Ghirilă Dumitru, cu domiciliul în Oraș 
Țicleni, jud. Gorj, declară pierdut Atestat 
de transport marfă, eliberat de ARR 
Gorj. Se declară nul!

l Vilcu Maria Bianca, absolventă a Cole-
giului Național “Spiru Haret” Târgu Jiu 
la Profilul Uman, Specializarea Filologie 
în anul 2015, declar pierderea foii matri-
cole aferente Diplomei de Bacalaureat.

l SC Dermadjetic SRL pierdut certificat 
constatator eliberat de către Registrul 
Comerțului  Bistr ița în data de 
10.07.2008. Certificatul constatator este 
declarat nul.

l SC Livorno Store SRL, J15/51/2010, 
CUI: RO 26446970 anunţă pierderea 
c e r t i f i c a t u l u i  c o n s t a t a t o r  n r. 
8729/09.03.2017 eliberat de ORC Dâmbo-
viţa pentru punctul de lucru situat în Sat 
Poiana, Comuna Poiana, str. Principală, 
nr. 1189A, judeţul Dâmbovița. Îl 
declarăm nul.

l S.C. VIC Logistic Company SRL cu 
sediul în Iași, str. Arh Ion Berindei nr.96, 
camera 2, demisol, apartament 6, anunță 
pierderea a 2 autorizații de transport auto 
”Turcia– terță” cu nr. 594084 și nr. 
596104 eliberate de A.A.D.R. București. 
Se declară nule.

l Pierdut 2 certificate constatatoare cu 
numărul 502234 din 15.02.2012 pentru 
sediu social și fond comerţ, pentru 
Sbrenţa T. Daniel P.F.A., CIF 29740015. 
Se declară nule.

l Pierdut 2 certificate constatatoare cu 
numărul 2231 din 09.02.2016 pentru 
sediu social și pentru terţi, pentru MYRA 
Expert S.R.L., CIF 23439960. Se declară 
nule.


