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OFERTE SERVICIU
l Ion Ana, str. Zizinului nr. 5, bl. 6, sc. A,
ap. 4, Brașov, angajează guvernantă, cod
COR 531102. Rugăm CV la adrian.
chiper@yahoo.com
l Siha Knit Fashion SRL din Satu Mare,
producătore de articole tricotate, angajează confecționeri tricotaje cu experiență
minim 3 ani, cunoștințe bune de limba
engleză. Cei interesați sunt rugați să ne
contacteze la nr. tel.0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro
l SC Pangladcons SRL angajează muncitori necalificați în domeniul construcțiilor.
Cei interesați sunt rugați să sune la
numărul de telefon: 0728.539.557.
l A.N.R.S.P.S.- UT 350 Popești- Leordeni,
judeţul Ilfov, organizează în data de
12.11.2019, concurs pentru ocuparea funcţiilor de execuţie contractuale vacante de
administrator cu studii medii în domeniul
tehnic sau economic, absolvite cu diplomă
de bacalaureat sau echivalentă, specializare în domeniu, vechime în specialitatea
studiilor minim 3 ani și de șofer cu studii
de calificare în meserie și minim 3 ani
vechime. Relaţii suplimentare la telefon:
021.492.03.35 și pe www.anrsps.gov.ro.
l Serviciul De Ambulanţă Judeţean
Vâlcea organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a 1
post contractual vacant de sofer autosanitara II la Staţia de Ambulanta Rm. Valcea.
Condiţii: -studii medii -diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în munca si
specialitate - 3 ani, inregistrata in cartea de
munca; -permis conducere categoriile B, C;
-perfecţionări: certificat de ambulantier;
-concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -14 octombrie - 25 octombrie 2019 ora 14.00-termen limita de
depunere a dosarelor; -04 noiembrie 2019
ora 10.00-proba scrisă; -06 noiembrie 2019
ora 10.00-proba practica. Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul
RUNOS - telefon 0250/731030 int. 117 sau
pe site-ul institutiei www.ambulantavalcea.
ro.
l Comuna Cristești, județul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de asistent medical comunitar din
cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară și asistenţă medicală
acordată în unităţile de învăţământ preuniversitar, în regim contractual pe perioadă
nedeterminată. Concursul se va desfășura
la sediul nostru din localitatea Cristești, str.
Principală, nr.678, judeţul Mureș și constă
în trei etape succesive: -selecția dosarelor;
-proba scrisă, care va avea loc în data de
04.11.2019, ora 10,00; -interviul (data și ora
susţinerii interviului se vor comunica odată
cu rezultatele la proba scrisă). Pentru a
participa la concurs candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat
prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, și următoarele
condiţii specifice: -studii de specialitate:
școală postliceală sanitară absolvită cu
diplomă în specialitatea asistent medical
generalist; -vechime în specialitate: minim
6 luni; -avizul de exercitare a profesiei,
valabil la data concursului; -certificat de

membru Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.);
-asigurare pentru malpraxis, vizată la zi.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi
depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
secretarul comisiei de concurs, la sediul
instituţiei. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 (actualizată). În
termen de maximum două zile lucrătoare
de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va
selecta dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Relaţii suplimentare
privind bibliografia și conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Primaria
Comunei Cristești, secretarul comisiei de
concurs, Toncean Teodor Călin, telefon:
0265.326.112, interior 13, și pe site-ul
comunei: www.cristestimures.ro.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 140/2016: CONCURS În
vederea încadrării unui post de ofițer de
poliție din cadrul Serviciului Comunicații
și Informatică, la poziția nr. 189 din Statul
de organizare al Inspectoratul General
pentru Imigrări, prin trecerea agenților de
poliție în corpul ofițerilor. Condiţii specifice: Pregătire de bază: studii superioare de
lungă durată sau studii universitare,
ambele absolvite cu diplomă de licență/
echivalentă în: - domeniul fundamental
matematică și științe ale naturii, ramură de
știință - matematică/informatică; - domeniul fundamental științe inginerești,
ramură de știință - inginerie electrică,
electronică și telecomunicații, domeniul de
licență inginerie electrică, specializările
inginerie electrică și calculatoare; - domeniul fundamental științe inginerești,
ramură de știință - inginerie electrică,
electronică și telecomunicații, domeniul de
licență inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; - domeniul fundamental științe inginerești,
ramură de știință - ingineria sistemelor,
calculatoare și tehnologia informației; domeniul fundamental științe inginerești,
ramură de știință - inginerie mecanică,
mecatronică, inginerie industrială și management, domeniul de licență științe inginerești aplicate, specializarea matematică și
informatică aplicată în inginerie; - domeniul fundamental științe sociale, ramura de
știință - științe militare, informații și ordine
publică, domeniul de licență științe militare, informații și ordine publică, specializarea managementul sistemelor de
comunicații militare; - domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de licență
cibernetică, statistică și informatică economică. Concursul va consta în 2 probe,
respectiv proba practică( data va fi stabilită
ulterior) și susținerea unui test grilă, ce se
va desfășura în data de 30.11.2019, ora
11.00 la sediul Academiei de Poliție
Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor nr.1-3, București. Dosarele de înscriere
se vor depune la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din București, str.
Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5 în perioada 14-18.10.2019, în
intervalul orar 08.30 – 11.30 și 12.30 -

15.30. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.410.75.13, interior 19032, în
zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00.
l Inspectoratul General pentru Imigrări
organizează, în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr.140/2016: CONCURS În
vederea ocupării a 3 posturi vacante de
medic (primar II și specialist), prin încadrare directă ca ofițer de poliție și 2 posturi
vacante de asistent medical principal, prin
încadrare directă ca agent de poliție, astfel:
- 1 post de medic primar II în cadrul
C.R.P.C.S.A. Galați, prevăzut la poziția nr.
38 din Statul de OrganizareC.R.P.C.S.A.
Galați. - 1 post de medic specialist în
cadrul C.R.P.C.S.A. Rădăuți, prevăzut la
poziţia nr. 28 din Statul de Organizare al
C.R.P.C.S.A. Rădăuți; - 1 post de medic
specialist în cadrul Centrului Arad,
prevăzut la poziţia nr. 57 din Statul de
Organizare al C.C.S.L.C.P. Arad; - 1 post
asistent medical principal în cadrul
C.R.P.C.S.A. București, prevăzut la poziția
nr. 47 din Statul de Organizare al
C.R.P.C.S.A. București. - 1 post asistent
medical principal în cadrul Centrului
Arad, prevăzut la poziția nr. 59 din Statul
de Organizare al C.C.S.L.C.P. Arad. Cerinţele de pregătire: PENTRU POSTUL DE
MEDIC PRIMAR II DE LA C.R.P.C.S.A.
Galați. Pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență
în domeniul fundamental ,, științe biologice și biomedicale “, ramura de știință
“medicină”, domeniul de licență “sănătate”, specializarea medicină generală sau
ciclul I -studii universitare de licență, în
domeniul fundamental “ științe biologice și
biomedicale’’, ramura de științe ,, medicină’’, domeniul de licență “sănătate”,
specializarea medicină generală. Pregătire
de specialitate: studii de rezidențiat cu
obținerea adeverinței/ certificatului de
confirmare în specialitatea medicină de
familie; Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor- certificat de membru
eliberat de Colegiul Medicilor din
România, asigurare de malpraxis, adeverință/certificat de confirmare medic specialist în specialitatea medicină de familie.
Vechime în muncă: 8 ani. Vechime în
specialitate: confirmat în specialitate 5 ani.
PENTRU POSTUL DE MEDIC SPECIALIST DE LA C.R.P.C.S.A. RĂDĂUȚI ȘI
DE LA C.C.S.L.C.P. ARAD. Pregătire de
bază: studii universitare de lungă durată cu
diplomă de licență în domeniul fundamental ,, științe biologice și biomedicale “,
ramura de știință “medicină”, domeniul de
licență “sănătate”, specializarea medicină
generală sau ciclul I -studii universitare de
licență, în domeniul fundamental “științe
biologice și biomedicale”, ramura de știință
“medicină”, domeniul de licență “sănătate”, specializarea medicină generală.
Pregătire de specialitate: studii de rezidențiat cu obținerea adeverinței/ certificatului
de confirmare în specialitatea medicină de
familie. Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor- certificat de membru
eliberat de Colegiul Medicilor din
România, asigurare de malpraxis, adeverință /certificat de confirmare medic specialist în specialitatea medicină de familie;
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT
M E D I C A L P R I N C I PA L D E L A
C.C.S.L.C.P. ARAD, C.R.P.C.S.A. BUCUREȘTI. Pregătirea necesară ocupantului
postului: Pregătire de bază: liceul sanitar
cu durata de 5 ani sau echivalare de studii/
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studii postliceale sanitare sau echivalente
sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile
1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor
postliceale sanitare în specialitatea medicină generală; Autorizații speciale pentru
exercitarea atribuțiilor: adeverință sau
diplomă de promovare a gradului de asistent medical principal generalist, certificat
de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., asigurare de malpraxis. Vechime în muncă: 5
ani ca asistent medical. Pentru înscrierea la
concurs nu este necesară vechime în specialitatea studiilor. Concursul va consta
într-o singură probă test grilă ce se va
desfășura în data de 07.12.2019, ora 11.00
la sediul Academiei de Poliție Alexandru
Ioan Cuza, str.Aleea Privighetorilor nr. 1-3,
sector 1, București. Dosarele de înscriere se
vor depune la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din București, str.
Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5, în perioada 14.10.201918.10.2019, în intervalul orar 08.30 - 11.30
și 12.30-15.30. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior
19066, în zilele lucrătoare între orele 8.0016.00.
l Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează concurs pentru pentru ocuparea
funcției contractuale de conducere,
vacantă, de contabil șef cu experiență
profesională de minimum 10 ani și a funcției contractuale de execuție, vacantă, de
expert IA cu experiență profesională de
minimum 2 ani, ambele în cadrul Departamentului Financiar Contabilitate.
Concursul se va desfășura în data de
09.12.2019, 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 28.11.2019, ora 17,00 la
sediul ANPCDEFP. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la
sediul ANPCDEFP și pe site-ul agenției la
adresa www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul ANPCDEFP sau la telefon 021/2010700.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, organizează
concurs de ocuparea posturilor temporar
vacante pentru personalul contractual de
execuţie, perioadă determinată, în data de
28.10.2019 ora 10.00 proba scrisă și interviul pe 04.11.2019 ora 10.00, după cum
urmează: Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului: •2 posturi de
infirmieră– Centrul de zi „Harap-Alb”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
generale/ medii, -Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare,
-Vechime: nu e cazul. •2 posturi de infirmieră– Centrul de zi „Sf. Andrei”. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii generale/
medii, -Certificat calificare infirmieră sau
adeverință curs în desfășurare, -Vechime:
nu e cazul. •2 posturi de infirmieră–
Centrul de zi „Constantin și Elena”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
generale/ medii, -Certificat calificare infirmieră sau adeverință curs în desfășurare,
-Vechime: nu e cazul. •3 posturi de infirmieră– Centrul de zi „Pinocchio”. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii generale/
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medii, -Certificat calificare infirmieră sau
adeverință curs în desfășurare, -Vechime:
nu e cazul. •3 posturi de instructor de
educaţie- Centrul de plasament „Acasă”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
medii, -Cursuri de educator, -Vechime: nu
este cazul. •1 post de asistentă medicalăCentrul de zi „Sf. Andrei”. Cerinţe de
participare la concurs: -Studii postliceale
de asistent medical absolvite cu diplomă,
-Aviz de liberă practică, -Vechime: nu e
cazul. •1 post de educatoare- Centrul de zi
copii cu dizabilităţi „Orșova”. Cerinţe de
participare la concurs: -Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte, -Vechime: nu este
cazul. •3 posturi de educatoare - Centrul
de plasament „Acasă”. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte, -Vechime: nu este
cazul.•1 post de psiholog- Centrul de zi
pentru copii cu dizabilități „Orșova”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul psihologiei,
-Atestat de liberă practică în psihologie
clinică/ adeverinţă, -Vechime: nu este
cazul. •2 posturi de îngrijitor la domiciliu–
Proiectul ,,Îngrijiri la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente de pe raza
sectorului 6”. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii generale/medii, -Certificat
calificare infirmieră, îngrijitor la domiciliu
sau adeverință curs în desfășurare;
-Vechime: nu e cazul. Dosarul de înscriere
la concurs se depune în perioada
14.10.2019– 18.10.2019 la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, București, Str.
Cernișoara, nr. 38-40 și trebuie să conțină
în mod obligatoriu documente prevăzute la
art.6, secţiunea 2 conform H.G. nr.
286/2011 *actualizat. Concursul se va
desfășura în sediul din Str. Floare Roșie nr.
7A– București, Sector 6. Condiţiile de
desfășurare ale concursului sunt afișate la
sediul instituţiei și pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare la tel. 021/745.72.37 int.133.
l Direcția de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5 cu sediul în București, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,
organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar vacante
pe perioadă determinată, în conformitate
cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Biroul
Încasări– Direcţia de Impozite și Taxe
Locale a Sectorului 5: -1 post -casier- studii
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea de casier
- nu este cazul; cerinte minime de operare
calculator- nivel mediu. Condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere și

II

ANUNȚURI
Vineri, 11 octombrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

condițiile de desfășurare a concursului,
bibliografia de concurs, sunt afișate pe
site-ul și la sediul instituției. Concursul se
va desfășura la sediul Direcției de Impozite
și Taxe Locale a Sectorului 5, str. Mihail
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5. -depunerea dosarelor se face în perioada
11.10.2019– 17.10.2019 ora 15 la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl
S13, Sector 5, Compartimentul Resurse
Umane și SSM; -proba scrisă se va desfășura în data de 28.10.2019 ora 10.00 la
sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale
a Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr. 23,
bl S13, Sector 5, iar data interviului va fi
comunicată ulterior. Informaţii suplimentare la tel. 0724500063 -Compartimentul
Resurse Umane și SSM- inspector principal Samoila Cristina.
l Primăria Cărbunești, cu sediul în localitatea Cărbunești, nr.170, județul Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de șofer, un
(1) post, conform HG nr.286/23.03.2011,
actualizată. Concursul se va desfășura
astfel: -Selecția dosarelor de înscriere:
29.10.2019; -Proba scrisă în data de
04.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 04.11.2019, ora 14.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -studii:
generale sau medii cu diplomă de specialitate în domeniu sau atestat profesional;
-carnet conducere categoria B; C; E;
-vechime: minim un an. Candidații vor
depune dosarele de participare concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Cărbunești. Relații suplimentare la sediul:
Primăria Cărbunești, persoană de contact:
Dinu Mariana, telefon: 0244.299.119.
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Vâlcea, cu sediul
jud.Vâlcea, organizează în data de
04.11.2019, ora 10.00 (proba scrisă),
concurs pentru ocuparea unor funcții
contractuale vacante pe perioadă determinată de execuție la sediul instituției, data și
ora susținerii interviului urmând să fie
anuțate după susținerea probei scrise.
Denumirea posturilor: -2 posturi de medic
veterinar, grad I, studii superioare, în baza
Ordinului nr.64/2007. Solicitanții trebuie să
facă dovada studiilor superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară și o
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului de minimum 5 ani. -1
post de inginer, grad I, studii superioare, în
baza Ordinului nr.113/2008. Solicitanții
trebuie să facă dovada studiilor superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul științe
inginerești, specializarea ingineria produselor alimentare și o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
de minimum 5 ani. -1 post de asistent
veterinar, grad I, studii medii, în baza OG
nr.42/2004. Solicitanții trebuie să facă
dovada studiilor liceale cu diplomă de
bacalaureat sau absolvire, domeniul medicină veterinară, specializarea medicină
veterinară și o vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului de
minimum 4 ani. -4 posturi de asistent veterinar, grad I, studii medii, în baza Ordi-

nului 64/2007. Solicitanții trebuie să facă
dovada studiilor liceale cu diplomă de
bacalaureat, domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară și o
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului de minimum 4 ani. -1
post de funcționar, treapta I, studii medii,
în baza OG nr.42/2004. Solicitanții trebuie
să facă dovada studiilor liceale cu diplomă
de bacalaureat și o vechime în muncă de
minimum 4 ani. -1 post de stenodactilograf, treapta I, studii medii, în baza OG
nr.42/2004. Solicitanții trebuie să facă
dovada studiilor liceale cu diplomă de
bacalaureat și o vechime în specialitatetea
funcției de minimum 4 ani. -1 post de șofer,
treapta I, studii medii, în baza OG
nr.42/2004. Solicitanții trebuie să facă
dovada studiilor liceale cu diplomă de
bacalaureat, să dețină permis de conducere
categoria B și o vechime în specialitatea
funcției de minimum 5 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de
10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului la secretariatul instituției și vor
conţine documentele menționate la art.6
din HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Coordonate de
contact pentru primirea dosarelor de
concurs: persoană de contact: consilier
juridic Nicoleta Dumitrescu -Compartimentul Juridic și Resurse Umane,
tel.0350.409.951 sau 0250.713.819.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu
sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare,
nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
temporar vacante de: -asistent medical
temporar la Secția Chirurgie Generală -1
post; -asistent medical temporar la UPU
SMURD -1 post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de HG 286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data de
28.10.2019, ora 10.00; -proba interviu în
data de 01.11.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: I.Asistent medical: -diplomă de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform
HG nr.797/1997; -asigurare de răspundere
civilă -valabilă; -certificat membru OAMGMAMR; -aviz anual pentru autorizarea
exercitării profesiei valabil 2019; -6 luni
vechime în funcția de asistent medical.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
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 Primăria Comunei Valea Iașului, cu
sediul în localitatea Valea Iașului, str.
Nicolae Bălcescu, nr.1, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor calificat
I (buldoexcavatorist), conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
04.11.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 06.11.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 07.11.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii: -studii: absolvent liceu cu diplomă
de bacalaureat sau minim școală profesională; -vechime: minim 5 ani în muncă;
-posedă permis de conducere categoria B,
categoria C și categoria E și atestate profesionale; -abilitate privind conducerea unui
buldoexcavator și să facă dovada absolvirii
unui curs în specialitatea de conducere și
manevrare a utilajelor grele și de terasament; -constituie un avantaj deținerea și
altor specializări: electrician, fochist,
lăcătuș mecanic; -adeverință medicală care
să ateste starea de sănătate eliberată de un
cabinet medical specializat, în ceea ce
privește examinarea conducătorilor auto;
-aviz psihologic. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Valea Iașului. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Valea
Iașului, persoană de contact: Stoicescu
Nicolae, telefon: 0728.939.670, tel.fix/fax:
0248.724.411, e-mail: primaria_viasului@
yahoo.com
l Centrul Social de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane Adulte
-Consiliul Local Panciu, cu sediul în orașul
Panciu, județul Vrancea, B-dul Independenței, nr.6, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant, aprobat
prin HG nr.286/2011, modificată și completată prin HG nr.1027/2014. Denumirea
postului: post vacant contractual, perioadă
nedeterminată: medic balneofizioterapeut.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare în specialitatea balneofizioterapie și recuperare
medicală; -vechimea necesară ocupării
postului: experiență de minimum 3 ani în
specialitatea studiilor. Probele de concurs,
data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: 4 noiembrie 2019, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului Panciu,
str.Titu Maiorescu, nr.15; -Proba interviu: 6
noiembrie 2019, ora 14.00, la sediul Primăriei Orașului Panciu, str.Titu Maiorescu,
nr.15. Data-limită până la care candidații
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afișare, la sediul Primăriei Orașului
Panciu, str.Titu Maiorescu, nr.15. Date
contact: tel.0237.275.811, e-mail: drambamihaela@gmail.com
l Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, jud.Timiș, organizează
concurs în data de 04.11.2019, ora 10.00
-proba scrisă, iar în data de 06.11.2019,
proba interviu, ora 10.00, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante:
Centrul de recuperare pentru copii cu
dizabilități „Podul Lung”: 1.Educator (S)
-1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime:
minim 1 an în specialitatea studiilor; 2.
Psiholog practicant (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică eliberat de
către Colegiul Psihologilor din România,
specificată treapta de specializare -practicant; -vechime în specialitatea studiilor:
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minim 1 an; Complex de servicii pentru
persoane adulte cu dizabilităţi, Servicii la
domiciliu destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi prin asistent personal: 1.
Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică eliberat de
către Colegiul Psihologilor din România,
specificată treapta de specializare -specialist; -vechime în specialitatea studiilor:
minim 4 ani; Management de caz pentru
persoane adulte cu dizabilități: 1.Asistent
social debutant (S) -3 posturi, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în asistenţă socială; -vechime în
specialitatea studiilor: nu este cazul; 2.
Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat
de liberă practică eliberat de către Colegiul
Psihologilor din România, specificată
treapta de specializare -specialist; -vechime
în specialitatea studiilor: minim 4 ani;
Complex servicii pentru persoane vârstnice
„Sf.Arh.Mihail și Gavril”, Centrul de zi
pentru bătrâni: 1.Asistent medical principal (PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
postliceale (PL) absolvite cu diplomă de
absolvire; -autorizaţie de liberă practică
(membru OAMMR); -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani; Compartiment
de îngrijire la domiciliu: 1.Îngrijitor la
domiciliu (M) -5 posturi, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: nu este necesară; 2.
Inspector de specialitate II -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă
de licenţă; -vechime: minim un an în
specialitatea studiilor; 3.Asistent social
debutant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă
în asistenţă socială; -vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul; 4.Şofer (M) -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale: conform art.3 din
HG nr.286/2011. Condiţii de participare
specifice: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime pe postul de
șofer: un an; Căminul pentru persoane
vârstnice Inocenţiu Klein: 1.Infirmieră (G)
-2 posturi, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii generale absolvite cu certificat; -vechime în muncă: nu
este necesară; Complex de servicii „Sf.
Francisc”, Cantina socială: 1.Asistent
social practicant (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participarege-
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nerale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă
în asistenţă socială; -aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România, având treapta de competenţă
-practicant; -vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 2.Inspector de specialitate
I (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime:
minim 3 ani în specialitatea studiilor;
Centrul pentru persoane fără adăpost:
1.Educator (M) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 1 an; 2.
Educator (PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
postliceale absolvite cu diplomă; -vechime
în muncă: minim 1 an; Servicii de asistență
comunitară -Centrul de incluziune socială
și relații cu minoritățile: 1.Asistent medical
(PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii postliceale
(PL) absolvite cu diplomă de absolvire;
-autorizaţie de liberă practică (membru
OAMMR); -vechime în specialitatea studiilor: minim un an; 2.Psiholog specialist (S)
-1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în psihologie; -atestat de liberă
practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de
specializare -specialist; -vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani; Centrul de
suport pentru situații de urgență/criză: 1.
Infirmieră (G) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
generale absolvite cu certificat; -vechime în
muncă: nu este necesară; Centrul de socializare și petrecere a timpului liber Clubul
Pensionarilor: 1.Asistent social practicant
(S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr. 286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă
socială; -aviz eliberat de Colegiul Naţional
al Asistenţilor Sociali din România, având
treapta de competenţă -practicant;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 1
an; 2.Educator debutant (M) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă: nu este
necesară; Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate:
1.Medic dentist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii superioare de specializare în medicină dentară; -certificat de membru în
Colegiul Medicilor Dentiști din România,
avizat la zi; -vechime în specialitatea studi-
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ilor: minim 3 ani; Servicii de management
de caz pentru copii și familie, Compartiment asistență integrată a adicțiilor: 1.
Asistent social practicant (S) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având
treapta de competenţă -practicant;
-vechime în specialitatea studiilor: minim
1 an; 2.Psiholog specialist (S) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică eliberat de
către Colegiul Psihologilor din România,
specificată treapta de specializare -specialist; -vechime în specialitatea studiilor:
minim 4 ani; 3.Educator (S) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime: minim 1 an
în specialitatea studiilor; 4.Educator debutant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechime în muncă: nu este necesară;
Serviciul tehnic și administrarea patrimoniului: 1.Inspector de specialitate debutant
-1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime
în specialitatea studiilor: nu este cazul;
2.Inspector de specialitate IA -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime: minim 5 ani
în specialitatea studiilor. Dosarele se vor
depune la sediul Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Timișoara, din str.
Ioan Plavoșin, nr.21, începând cu data de
14.10.2019 până în data de 25.10.2019,
între orele 09.00-15.00. Alte informații
suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara, din str.Plavoșin, nr.21, la
numărul de telefon: 0356.416.050 -Serviciul Resurse Umane și pe site-ul instituției:
www.socialtm.ro sau posturi.gov.ro
l Spitalul Orășenesc Oraviţa, județul
Caraș-Severin, organizează concurs în
vederea ocupării următoarelor posturi: -3
posturi vacante personal contractual: asistent medical generalist -studii postliceale
(PL) (contract individual de muncă durată
nedeterminată) vechime în specialitate
minim 10 ani: 1 post Secția Interne; 1 post
Secția TBC Marila; 1 post Laborator
analize medicale; -2 posturi vacante
personal contractual: infirmieră -studii
generale (contract individual de muncă
durată nedeterminată): 1 post Secția TBC;
1 post Secția Interne-Cronici; -1 post
vacant personal contractual: îngrijitor
secția Marila (contract individual de
muncă -durată nedeterminată); -1 post
vacant personal contractual: operator date

-studii medii (contract individual de
muncă -durată nedeterminată); -1 post
Birou RUNOS. Concursul se organizează
la sediul unității din Oraviţa, str.Spitalului,
nr.44, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Asistente medicale generaliste: -proba scrisă: în data de 07.11.2019,
ora 09.00; -proba interviu: în data de
08.11.2019, ora 09.00. Infirmiere, operator
date și îngrijitor: -proba scrisă: în data de
07.11.2019, ora 13.00; -proba interviu: în
data de 08.11.2019, ora 13.00. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 23.10.201931.10.2019, ora 12.00, la sediul unităţii.
Relaţii suplimentare la secretariat spital și
la telefon: 0734.882.968.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Sector 4, organizează
concurs, cu respectarea prevederilor HG
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuție
vacante: Referent grad II- 1 post, studii
medii, vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 luni, Lucrător Social Principal- 1 post, studii medii, vechime în
specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6
luni, Asistent social treaptă de competență
practicant- 3 posturi, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diploma de
licență-specializare asistență socială, fără
condiție de vechime în muncă, Educator- 2
posturi, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni, Asistent
social treaptă de competență specialist- 1
post, studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență -specializare asistență socială, fără condiție de
vechime în muncă, Psiholog treaptă de
specializare Practicant- 2 posturi, studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licență -specializare psihologie,
fără condiție de vechime în muncă,
Inspector de Specialitate grad Debutant- 1
post, studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență în domeniul psihologiei, fără condiție de vechime
în muncă, Educator puericultor- 5 posturi,
studii medii, vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 luni, Infirmieră- 8
posturi, studii generale, vechime în muncă
minimum 6 luni, Psiholog treaptă de specializare Specialist- 1 post, studii superioare
de lungă durată absolvite cu diploma de
licență -specializare psihologie, fără
condiție de vechime în muncă, Îngrijitor la
domiciliu persoane vârstnice- 3 posturi,
studii generale/medii, vechime minimă în
muncă 6 luni. Concursul se organizează la
sediul DGASPC Sector 4 din Str.Soldat
Ion Enache, nr.1A, Sector 4, și va consta în
susținerea unei probe scrise, în data de
04.11.2019, ora 11.00 și proba interviu în
data de 08.11.2019, ora 11.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Sector 4 până la data de
24.10.2019, inclusiv și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia
de concurs sunt afișate la sediul Direcției
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Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 4, din Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A și pe pagina de internet a
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DGASPC
Sector 4, Str.Soldat Ion Enache nr.1A, etaj
1, telefon 0727.481.431, persoana de
contact Cudrenco Carmen- Serviciul
Resurse Umane-Salarizare, e-mail:
resurse@dgaspc4.ro

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip
Lindab plus placări polistiren. Tel.
0755.849.716.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând garsonieră Militari, etaj 1/3, 24
mp, 22.000 euro. Tel. 0730558405.

ÎNCHIRIERI CERERI
l Anunţ selecție ofertă, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, cu sediul
în Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, București, dorește închirierea unui spaţiu de
birouri pentru angajați de aproximativ
1.400mp. Criteriul de atribuire este: preţul
total de închiriere lunar cel mai scăzut
dintre ofertele admisibile. Prin preţul total
de închiriere lunar se înţelege preţul solicitat pentru suprafaţa utilă totală ofertată,
locurilor de parcare și mentenanță. Documentaţia în vederea depunerii ofertelor
preliminare se obţine gratuit de la sediul
Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice din Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3,
București. Pentru contact se va utiliza
adresa de e-mail: luminita.toderascu@
anrsc.ro. Oferta semnată și ștampilată va fi
transmisă în plic sigilat, pe care va fi
menționat Oferta Închiriere Spațiu Birouri
pentru A.N.R.S.C., până cel târziu în data
de 18.10.2019, ora 14.00, la Registratura
din strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3,
București.

CITAŢII
l Se citează in data de 22.10.2019 ora 9:00
dl Dracsin Francisc in dosarul
4720/290/2018 pentru declararea judecatorească a morţii.
l Popa Nicoleta, domiciliată în Iași, jud.
Iași, bld.Dacia, nr.16, bl.SBU, et.4, ap.15,
este chemată la Judecătoria Iași, camera
Sala 4, complet C12M, în ziua de 30
octombrie 2019, ora 8.30, în calitate de
pârât, în proces cu Popa Cristian, pentru
divorţ, dos. nr.4796/245/2019.
l Numitul Sava Gheorghe, în calitate de
pârât în dosarul 5365/312/2017 al Judecătoriei Slobozia, este chemat la data de
24.10.2019, în proces cu reclamanta Ivașcu
Violeta, obiectul dosarului: majorare
pensie întreţinere.
l Eventualii mostenitori ai defunctului
Enescu Ion decedat la data de 10.11.2018,
cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str.
Radovici Ion Dr. nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 5,
sunt citati sa se prezinte la sediul Biroului
Individual Notarial Jura din Bucuresti,
Bdul Ferdinand, nr. 18, sector 2 la data de
16 octombrie 2019 orele 14.30, pentru a
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participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului aflată pe rolul biroului
notarial mai sus menționat, având dosar
nr. 06.2019. Se vor aduce toate actele deținute în legătură cu această succesiune
(acte de stare civilă, acte de identitate, acte
juridice, titluri de propietate etc )

l Unitatea Administrativ Teritorială
Orașul Uricani anunţă solicitarea obţinerii
avizului de gospodărire a apelor pentru
investiţia: “reabilitare poduri și punţi
pietonale, oraș Uricani, judeţ Hunedoara”
. Relaţii la sediul primăriei sau tel:
0254.511101.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în Brazilia,
Sao Paulo, Bairro Morumbi, Rua Gal.
Euclides Figueredo, nr. 374, vă înștiințăm
că sunteți invitat să vă prezentați la Tribunalul București- Secția a IV-a Civilă, cu
sediul în B-dul. Unirii, nr. 37, sector 3,
București, România, la data de 20.11.2019,
ora 08.30, Complet F 8, sala 252, în calitate
de pârât, în procesul cu reclamanții Marcu
Adrian și Marcu Daniela și pârâții
Prodanof Boris George și Prodanof Torres
Cleliana în dosarul nr. 9031/299/2018,
având ca obiect pretenții daune moratorii.

l Taran Sergiu Viorel PFA anunta
publicul ineresat asupra depunerii solicitarii de emitere acordului de mediu pentru
proiectul “Infiintare plantatie pomicola imprejmuire, foraje, sistem de irigare,
bazin de retenţie”, propus a se realiza in
extravilanul loc. Nadlac, folosinta actuala
teren arabil, solicitare inregistrata la APM
Arad cu nr. 14920/3940/R/13.08.2019, cu
nr. 6/31.01.2019 eliberat de Primaria
Nadlac. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM din
Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si
la sediul titularului din loc. Nadlac, Str.
Victoriei nr. 40, jud. Arad, in zilele de
luni-vineri, intre orele 08:00-16:30. Observatiile publiciului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din Arad, Str. Splaiul
Muresului, FN, jud. Arad.

l Se citează pârâții Cismă Florică, cu
domiciliul în com.Sopot, sat Sopot, jud.
Dolj, la fam.Cismă Auraș și Lăutaru
Vasile, domiciliat în com.Dioști, sat
Radomir, str.Dealului, nr.16, jud.Dolj, la
Judecătoria Craiova, în dosarul
nr.31648/215/2018, cu termen de judecată
la data de 12.11.2019, CMF2, în proces cu
Cismă Gina, reprezentantă legal a minorului Cismă Lewis Ianis Marius. Dosarul
are ca obiect tăgada paternității minorului
față de pârâtul Cismă Florică și stabilirea
paternității minorului față de pârâtul
Lăutaru Vasile.
l Pârâta Pițian Elena este chemată în
instanță la Judecătoria Tg-Jiu, în data de
30.10.2019, în dosar nr. 899/318/2019, orele
11.30, sala 4, având ca obiect divorț fără
minori.
l U.A.T. Comuna Ion Neculce, Judeţul
Iași (având CIF 4541050), prin reprezentant legal - Primar Valeanu Gheorghe - în
calitate de pârât, este chemat la Judecătoria Pașcani, cu sediul în mun. Pașcani,
jud. Iași, str.Gradinitei, nr.8, în ziua de
31.10.2019, ora 9, sala 2, complet C2, în
dosarul nr. 1828/866/2019 al Judecătoria
Pașcani , având ca obiect uzucapiune
pentru cladirea Bisericii Parohiale și
pentru Casa Parohială și terenul aferent
acesteia de 2.746 m.p., în contradictoriu cu
Parohia Sfinţii Ioachim și Sf. Ana-Razboieni, (având sediul în sat Razboieni, com.
Ion Neculce, jud.Iași, și CIF 16510456),
reprezentată de preot paroh Vladeanu
Petru, în calitate de reclamant.
l Prin încheierea din 20.06.2019 pronunţată de Judecătoria Săveni în dosarul nr.
454/297/2018* având ca obiect cererea de
uzucapiune formulată de reclamanţii
Creţu Gheorghe și Creţu Sandina domiciliaţi în satul Sîrbi, comuna Vlăsinești,
judeţul Botoșani care solicită dobândirea
dreptului de proprietate a suprafeţei totale
de 819 mp teren intravilan. Se pune în
vedere celor interesaţi să facă opoziţie,
precizând că în termen de 6 luni de la
ultima publicaţie se va judeca cererea.

DIVERSE
l Badea Gheorghe, născut în 23.05.1909,
în Raionul Olteț, județul Vâlcea, decedat în
1962, Sanatoriu Dobrița, Gorj, pentru
Judecătoria Bălcești, dosarul civil
14/185/2019.

l S.C. Rens Evergreen Development
S.R.L., cu sediul social în Oraș Popești
Leordeni, Şoseaua Olteniţei nr. 21D, T2/6,
P57, S1, et.3, ap.6, jud.Ilfov, cod fiscal RO
39348931, nr.de înmatriculare la Registrul
comerțului J23/2172/2018, anunţă publicul
intresat referitor la realizarea unui foraj de
alimentare cu apă pe amplasamentul localizat în București, str.Drumul Dealul
Crișului, nr.34-38, LOT2, Sector 4. Această
investiție reprezintă alimentarea cu apă
pentru organizarea de șantier a obiectivului ce urmează a fi realizat: „Construire
drum de acces” situat în București, Sector
4, str.Drumul Dealul Crișului, nr.34-38,
LOT2. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată începând cu data de
07.10.2019.
l Anunt public privind decizia etapei de
incadrare S.C. Mega Vision Construct
S.R.L., titular al proiectului “Construire
ansamblu locuinte colective, birouri si
spatii comerciale cu regim de inaltime
2S+P+12E”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre A.P.M. Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul “
Construire ansamblu locuinte colective,
birouri si spatii comerciale cu regim de
inaltime 2S+P+12E “, propus a fi amplasat
in Bucuresti, sector 4, Str.Turnu Magurele
nr.274-276. Proiectul deciziei de incadrare
si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele
de luni-vineri, intre orele 9:00-12:00,
precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNȚURI
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l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită administrator judiciar prin
Sentinta nr. 913/07.10.2019 pronunţată de
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul
faliment, în dosarul 2175/105/2019, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei Genfor
Romcenter SRL sediul social: Ploiesti, Str.
Aleea Chimiei, bloc 59C, etaj P, județ
Prahova, CUI RO29460180, J29/1844/2011.
Termenul limită admitere a creantei este
20.11.2019. Termenul limită pentru întocmirea tabelului preliminar al creanţelor este
09.12.2019. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv este 03.01.2020. Adunarea
creditorilor are loc la data de 13.12.2019 ora
11.00 la sediul administratorului judiciar.

l Dosar nr.6108/285/2018 din 10 septembrie 2019. Somație. Se aduce la cunoştință
publică solicitarea numiților Titeni Gavril şi
Titieni Irina, ambii domiciliați în loc.
Cajvana, nr.2066, jud.Suceava de a se
constata dobândirea de către aceştia a dreptului de proprietate asupra suprafeței de
4.295mp teren situat pe raza loc.Cajvana la
locul numit Codru între vecinii: Titieni
Grigore pe două laturi şi drum pe alte două
laturi, identică cu parte din pf 6610/1 din
CF 4682 a Comunei cadastrale Arbore,
format dintr-o parte a pf 4682 proprietar
tabular Sidoreac Ileana a lui Cozma. Orice
persoană interesată este somată să formuleze opoziție la Judecătoria Rădăuți. În caz
contrar în termen de una lună de la
emiterea prezentei se va trece la judecarea
cererii. Preşedinte, Vicol Cristian.

l Anunţ public privind decizia etapei de
încadrare (SIMART Arhitecture SA): SC
SIMART Arhitecture SA (fosta SC
SILVAROM SA), titulară a proiectului
Aqua City, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
APM Bucureşti, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului: nu
se supune evaluării impactului asupra
mediului, pentru proiectul Aqua City,
propus a fi amplasat în Bucureşti, Sector 6,
Str. Intrarea Rocilor, Nr.12-16. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Bucureşti din Bucureşti, Sector 6,
Aleea Lacul Morii Nr.1, în zilele de LuniVineri, între orele 09:00–12:00, precum şi la
următoarea adresa de internet: http://
apmbuc.ro/. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a
autorităţii competente pentru protecţia
mediului.

ADUNĂRI GENERALE

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Arad se af la dosarul nr.
11790/55/2019, cu termen de judecata la
data de 15 noiembrie 2019, avand ca obiect
cererea petentului Guzei Dimitrie Mihai, cu
domiciliul in Timisoara, Str. Carei nr. 4, bl.
46, sc. B, et. 3, ap. 12, jud. Timis, privind
constatarea dabandirii de catre aceasta a
dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune asupra imobilului teren intravilan
situate in Semlac, inscris in CF 304826
Semlac (CF vechi: 7862), cu nr. top 534495354.5358/a/b/23, proprietatea tabulara
adefunctului Frohlich Petru. Persoanele
interesate pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in termen de o luna
de la data publicarii prezentei somatii.
l În dos. 1852/210/2019 al Judecătoriei
Chişineu-Criş, reclamanții Danciu Ioan şi
Elena, în contradictoriu cu Bleicziffer
Mihai (decedat), solicităm constatarea
faptului juridic al uzucapiunii, prescripție
achizitivă şi naşterea dreptului nostru de
proprietate prin joncțiunea posesiilor
asupra cotei de 3/32 din imobilului înscris în
Cf 321228 Sântana top 164, compus din
casă şi teren în supraf. 731mp, ca OCPI
Chişineu-Criş să efectueze operațiunile
necesare în vederea intabulării dreptului
nostru de proprietate cu titlu de uzucapiune. Cei interesați pot formula opoziție la
prezenta somație.

l Se convoacă Adunarea Generală a Asociației Studenților Economişti ASTEC Iaşi,
cu sediul în Iaşi, bld.Carol I (fost bld.
Copou), nr.22, înscrisă în registrul asociațiilor şi fundațiilor sub. nr. 129/A/21.12.2001,
pentru data de 18.10.2019, ora 10.00, la
adresa: Iaşi, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 49,
jud.Iaşi, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei. Ordinea de
zi: 1.Dizolvarea Asociaţiei Studentilor
Economisti ASTEC Iaşi. 2.Numire lichidator.
l Convocator: Consiliul de Administație al
Fundației Naționale pentru Tineret, în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare, precum şi ale art. 10 alin. (1) din
Statutul FNT, convoacă, în data de
14.11.2019 orele 11:00, la sediul FNT din
Bucureşti, Calea Șerban Vodă nr. 213-217,
sector 4 -Tehnic Club, Adunarea Generală
Extraordinară a Fundației Naționale
pentru Tineret cu următoarea Ordine de Zi:
1. Reorganizarea Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membrii
de la 11 la 7 şi organizarea de alegeri anticipate pentru toate funcțiile din cadrul
Consiliului de Administrație şi modificarea
Statutului FNT în acest sens. În cazul în
care la data şi ora stabilită nu se întruneşte
cvorumul necesar, Adunarea Generală
Extrardinară a Fundației Naționale pentru
Tineret este reconvocată pentru data de
14.11.2019, orele 14:00 la aceeaşi adresă şi
cu aceeaşi ordine de zi. Adresele de susținere a candidaturii pentru Consiliul de
Conducere se vor depune până în ziua şi
ora începerii şedinței la secretariatul FNT.
Fundațiile Județene pentru Tineret şi a
municipiului Bucureşti membre FNT vor
delega reprezentanți pentru participarea la
şedința Adunării Generale Extraordionare,
printr-un mandat scris ce va fi înaintat
pentru înregistrare până la ora începerii
şedinței. Relații suplimentare la tel:
0765.936.003 şi 0752.304.667 - Georgiana
Lică - Secretar General FNT; e-mail.
office@fntr.ro.

LICITAŢII
l SC NIRAL NK SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul
societatii, si anume: C1 - Locuinta
(magazin), amplasata in localitatea Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 448, jud.
Prahova, CF nr. 21125 - C4 Filipestii de
Padure, cu o valoare in cuantum de 86775

lei fara TVA (terenul pe care se afla amplasata constructia nu este proprietatea societatii) si Semiremorca KRONE SDP 27 PH
10 KSG, cu o valoare in cuantum de 3187.5
lei fara TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din
05.08.2019 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei
pentru bunuri este cel stabilit in rapoartele
de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data
de: 14.10.2019, 17.10.2019, 21.10.2019,
24.10.2019, 28.10.2019, 31.10.2019,
04.11.2019, 07.11.2019 11.11.2019,
14.11.2019 orele 12.30 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Debitorul SC Vigomarm SRL - in lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociatii SPRL, scoate la vanzare urmatoarele: 1.Teren 499mp +1/100 cota indiviza
teren 4,023 mp. situat in Com. Barcanesti,
Sat Tatarani, Jud. Prahova. Pret pornire
licitatie 1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoutilitara Dacia Pick - up Double Cab,
proprietatea SC Vigomarm SRL, pret
pornire licitatie - 1.044,00 Lei exclusiv TVA;
3.Mijloace fixe si obiecte de inventar apartinand SC Vigomarm SRL in valoare de
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru teren, autoutilitara,
mijloace fixe si obiecte de inventar apartinand debitoarei Vigomarm SRL, reprezinta
30% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitatie este
conditionata de: -Consemnarea in contul nr.
RO93 WBAN 0099 1V03 1682 RO01
deschis la Intesa Sanpaolo Bank SA, pana
la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Regulamentelor de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
imobil “teren”, autoutilitara, mijloacele fixe
si obiectele de inventar prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data 17.10.2019 ora
16.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 24.10.2019; 31.10.2019;
07.11.2019; 14.11.2019, ora 16.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Jud.
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare cu
un telefon in prealabil dl Cristian Ciocan,
0753.999.028. Anuntul poate fi vizualizat si
pe site www.dinu-urse.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Vărădia, cu sediul în
comuna Vărădia, nr.379, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.576.709, fax:
0255.576.709, e-maill: primaria_varadia@
yahoo.com, cod fiscal: 3227300. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: -Clădire administrativă „Pichet

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Comorâşte”, situat în zona Mezdraia, în
suprafață de 686mp, nr.cadastral 824,
înscris în Cartea Funciară nr.30114 a
Comunei Vărădia; -Teren extravilan, în
suprafață totală de 20.000 mp, situat în
locul Mezdraia, nr. cadastral 824, înscris în
Cartea Funciară nr. 30114 a Comunei
Vărădia, proprietăți private ale Comunei
Vărădia, județul Caraş-Severin, conform
HCL nr. 89/23.08.2019 şi OUG 57/2019
privind Codul administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției Primăriei Comunei
Vărădia, nr.379, județul Caraş-Severin sau
se poate solicita la adresa de e-mail:
primaria_varadia@yahoo.com. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Vărădia, nr.379, județul
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei/exemplar, ce se achită la
caseria Primăriei Comunei Vărădia, nr.379,
județul Caraş-Severin. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 31.10.2019,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
01.11.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Vărădia, nr. 379, județul Caraş-Severin
-Birou Secretariat. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
01.11.2019, ora 14.00, Primăria Comunei
Vărădia, nr. 379, județul Caraş-Severin,
Birou Secretar. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi /sau adresa de e-mail
aIe instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Oraşului
Oravița, str. Piața Revoluției, nr.2, Oravița,
județul Caraş-Severin, telefon:
0255.571.954, fax: 0255.571.964, e-mail:
ecris.273@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 10.10.2019.
l Consiliul Local al oraşului Vălenii de
Munte, cu sediul în Oraşul Vălenii de
Munte, str. Berevoieşti, nr. 3A, Cod Fiscal:
2842870, tel.: 0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data de
04.11.2019, ora 9.00, licitație publică
privind vânzarea următoarelor terenuri ce
aparțin domeniului privat al oraşului
Vălenii de Munte: -teren str.Zorelelor, în
suprafață 300mp /nr.cad. 24505, teren str.
G.Enescu, nr.36, suprafață 350 mp /nr. cad.
24368, str. Eaubonne, nr. 13, suprafață 300
mp /nr. cad.24502, teren str. Primăverii, nr.
2, suprafață 130 mp /nr.cad.24210, teren
str. Povernei, nr. 2, suprafață 735mp /nr.
cad. 23546, teren str. Fundt. Trandafirului,
în suprafață 176 mp /nr. cad. 24190. Procurarea documentației de atribuire în vederea
participării la licitație se va face în perioada 14.10.2019-01.11.2019 de la sediul
Primăriei oraşului Vălenii de Munte,
camera 22, et.II, compartiment Buget-Finanțe. Informații suplimentare puțeti
obține la tel.: 0244.280.816, int.21. Partici-
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panții la licitație au obligația de a achiziționa documentația de atribuire contra
sumei de 50 Lei. Data limită pentru depunerea ofertelor este 01.11.2019, ora 16.00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se
va desfăşura la sediul Primăriei oraşului
Vălenii de Munte, str. Berevoieşti, nr. 3A, în
data de 04.11.2019, ora 9.00. Data publicării anunțului de licitație este 11.10.2019.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada
Va l e n i , n r. 4 4 , P l o i e ş t i , t e l e f o n :
0244.544.781, 0244.544.598, fax:
0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro.

PIERDERI
l Studentul Serban Claudiu Madalin, in
cadrul Academiei de Politie “Al. Ioan
Cuza”, Facultatea de Politie de Frontiera,
anul al doilea, declar pierderea legitimatiei
de student.
l Pierdut Certificat constatator original nr.
8658/29.02.2016. apartinand SC Antonela
Impex SRL. Il declar nul.
l Pierdut certificat transport marfă şi
certificat ADR pe numele Joița Antonio
Cristian, eliberat de ARR Dolj. Le declar
nule.
l Pierdut permis ADR pentru materiale
periculoase eliberat de ARR Valcea la data
de 08.05.2015 pe numele Butuc Gheorghe,
din com. Goleşti, sat Aldeşti, jud. Valcea. Se
declară nul.
l Pierdut Licenta Audiovizuala nr.
R8245/09.12.2008 apartinand Joy Media
Enteprise SRL. O declar nula.
l Pierdut Certificat de conformitate
medical cu cerere depusa in 30.01.2014,
eliberata in 28.06.2016 de Centrul de
Resurse Umane in Sanatate Publica Bucuresti, pe numele Vascan Delia. Il declar nul.
l Pierdut Atestat de Studii Complementare in Ultrasonografie Generala, organizat
de Ministerul Sanatatii , pe numele Dr.
Vascan Gh Delia ,seria CNR 0 26921, sesiunea 28 septembrie 2010. Nr inregistrare
28841, eliberat la 26.01.2011. Il declar nul.
l Pierdut carnet student si legitimatie
transport Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, pe numele Trifanov Elena Alina. Le
declar nule.
l Pierdut atestat regim închiriere pe
numele Florescu Marius Nicolae, eliberat de
ARR Dolj. Îl declar nul.
l Pierdut legitimaţie student, Sauciuc
Alexandru, Academia de Studii Economice,
Facultatea Marketing. O declar nulă.
l Pierdut Atestat transport marfă şi card
tahograf, pe numele Soare Marian Florin,
din Mioveni - Argeş, eliberate de ARR
Argeş. Se declară nule.
l Pierdut Autorizația pentru efectuarea de
operațiuni cu metale prețioase şi pietre
prețioase cu nr. 0010453 Se declara nulă.

