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OFERTE SERVICIU
l Cămin de bătrâni din sectorul 2, angajeză
infirmieră, bucătăreasă, îngrijitoare şi
mecanic de întreţinere. Telefon: 0722441267.
l Primăria Comunei Uda, județul Argeş,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției publice vacante de
Inspector, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Comunei Uda şi constă în
următoarele probe: proba scrisă, în data de
12.08.2019, orele 10.00; interviul, în data de
13.08.2019, orele 10.00. Condițiile generale
pentru ocuparea funcțiilor publice sunt cele
prevăzute de dispozițiile art. 54 din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiții specifice
pentru ocuparea funcției publice de
inspector, clasa I, grad profesional debutant,
sunt: - are studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în ramura ştiințe
economice; - are vechime în specialitatea
studiilor - 0 ani. Dosarele de concurs se pot
depune la sediul Primăriei Comunei Uda,
secretariat, în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv până cel
târziu data de 01.08.2019, în intervalul orar
08.00-16.00. Actele necesare şi bibliografia
pentru concurs se află afişate la sediul nostru
din comuna Uda, județul Argeş. Alte informații se pot obține la tel. 0248/243021.
l Primăria comunei Năneşti cu sediul în:
loc. Năneşti, jud. Vrancea, organizează în
baza H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
temporar vacant: Denumirea postului- consilier IA -post temporar vacant, contractual,
pe perioadă determinată în cadrul compartimentului contabilitate. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii superioare economice, finante-banci,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalent. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Selecția dosarelor –data de 22
iulie 2019 ora 10,00 la sediul instituției.
Proba scrisă: - data de 29 iulie 2019, ora
10,00, la sediul instituţiei. Proba de interviu:
- data de 30 iulie 2019, ora 10,00, la sediul
instituției. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 5 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului pentru ocuparea postului
temporar vacant respectiv 19 iulie 2019, ora
16,00. Dosarul de concurs va cuprinde în
mod obligatoriu documentele prevăzute la
art 6 din HG nr. 286/2011 cu completările şi
modificările ulterioare. Copiile de pe acte se
prezintă însoţite de documentele originale.
Bibliografia şi atribuțiile postului se afişează
la sediul Primăriei comunei Năneşti şi pe
site-ul instituției www.primariananesti.ro ”,
Date contact: secretar comună,
tel.0237.633.400.
l Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice -ANRSC, cu sediul în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante, de conducere şi
de execuție, pe durată nedeterminată, la
Direcția Juridică: -Șef birou, gradul profesional II, la Biroul Metodologie. Condiții
specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul juridic,
vechime în specialitatea studiilor: minimum
2 ani. -Consilier juridic debutant la Serviciul
Juridic şi Contencios. Condiții specifice:
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul juridic, vechime în

specialitatea studiilor:-. Concursul se organizează în data de 07.08.2019, ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 12.08.2019, ora 10.00
-interviul, la sediul ANRSC. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune la sediul
ANRSC, până la data de 26.07.2019,
inclusiv, după următorul program: de luni
până vineri, între orele 9.00-13.00. Condițiile
de participare, bibliografia şi actele solicitate
candidaților pentru dosarul de înscriere se
afişează la sediul instituției şi pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare
se pot obține la sediul ANRSC şi la numărul
de telefon: 021.317.97.51, int.167.
l Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice -ANRSC, cu sediul în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de execuție, pe durată nedeterminată, la Direcția Juridică de: Expert,
gradul profesional II, la Biroul Metodologie.
Condiții specifice: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic, vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni. Concursul se
organizează în data de 21.10.2019, ora 10.00
-proba scrisă şi în data de 25.10.2019, ora
10.00 -interviul, la sediul ANRSC. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune la
sediul ANRSC, până la data de 26.07.2019,
inclusiv, după următorul program: de luni
până vineri, între orele 9.00-13.00. Condițiile
de participare, bibliografia şi actele solicitate
candidaților pentru dosarul de înscriere se
afişează la sediul instituției şi pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare
se pot obține la sediul ANRSC şi la numărul
de telefon: 021.317.97.51, int.167.
l Centrul Județean de Cultură şi Artă, cu
sediul în localitatea Buzău, str.Nicolae
Bălcescu, nr.50, judeţul Buzău, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție
vacante de: profesor canto, 1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
06.08.2019, ora 10.00; -Proba practică în data
de 09.08.2019, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul pedagogie muzicală sau muzică;
-Nu se solicită vechime în muncă/specialitate. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a (26.07.2019,
inclusiv, ora 13.00), la sediul Centrului Județean de Cultură şi Artă Buzău -Biroul de
Resurse Umane sau Biroul Contabilitate.
Relaţii suplimentare la sediul Centrului
Județean de Cultură şi Artă: str.Nicolae
Bălcescu, nr.50, etaj 1, Resurse Umane,
persoană de contact: Ciucu Iulica, telefon:
0238.710.383.
l Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, cu sediul în str.Drăgăneşti,
nr.25A, municipiul Slatina, județul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, pe
perioadă nedeterminată: -Serviciul Iluminat
Public -Compartiment Mentenanță şi
Dezvoltare Rețele Iluminat Public: -muncitor
calificat, tr.I -1 post; -muncitor calificat, tr.IV
-2 posturi, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura după cum
urmează: -proba scrisă: 05 august 2019, ora
10.00; -interviul: 07 august 2019, ora 10.00.
Condiții specifice: -muncitor calificat, tr.I
-Compartiment Mentenanță şi Dezvoltare
Rețele Iluminat Public: a)posesor atestat de
calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor
medii, a unei şcoli profesionale de profil; b)
apt pentru lucru la înălțime; c)vechime în
specialitate atestat de calificare profesională

în meseria de electrician obținut în urma
absolvirii studiilor medii, a unei şcoli profesionale de profil: minim 9 ani; -muncitor calificat, tr.IV -Compartiment Mentenanță şi
Dezvoltare Rețele Iluminat Public: a)posesor
atestat de calificare profesională în meseria
de electrician obținut în urma absolvirii
studiilor medii, a unei şcoli profesionale de
profil; b)apt pentru lucru la înălțime; c)
vechime în specialitate atestat de calificare
profesională în meseria de electrician obținut
în urma absolvirii studiilor medii, a unei
şcoli profesionale de profil: nu este cazul.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Relații suplimentare
se pot obține la Compartimentul Resurse
Umane, Arhivă, de luni până joi, orele 08.0016.30, vineri, între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0249.422.788.
l Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, cu
sediul în localitatea Deva, str.Ciprian
Porumbescu, nr.1, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -îngrijitor, 2 posturi
pe perioadă nedeterminată, conform Hotărârii de Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 05.08.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 06.08.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim 8 clase; -vechime: minim 1 an;
-muncitor calificat întreținere instalații, 1
post pe perioadă nedeterminată, conform
Hotărârii de Guvern nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 05.08.2019, ora 10.00;
-Proba practică în data de 06.08.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: minim şcoala profesională;
-vechime: minim 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul din Deva, str.Ciprian Porumbescu, nr.1, judeţul Hunedoara. Relaţii
suplimentare la sediul: Deva, str.Ciprian
Porumbescu, nr.1, judeţul Hunedoara,
persoană de contact: Agârbiceanu Elena,
telefon: 0354.805.697.
l Spitalul Orăşenesc Hațeg, cu sediul în
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu, nr.7,
județul Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată,
conform HG nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post- funcție contractuală de execuție: 1.Denumirea postului
vacant şi a locului de muncă: 1 post asistent
medical debutant, în secția Medicină
Internă. 2.Condiții generale şi specifice
pentru ocuparea postului: Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa la
HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fişa postului:
-nivel studii: diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă/diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -vechime minimă:
nesolicitată. 3.Condițiile de desfăşurare a
concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs la
biroul RUNOS, până în data de 26.07.2019,
ora 12.00. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 08.08.2019, ora
10.00, sala de documentare a Spitalului
Orăşenesc Hațeg; -Proba practică în data de
12.08.2019, ora 10.00, Spitalul Orăşenesc
Hațeg; -Proba interviu în data de 14.08.2019,
ora 10.00, sala de documentare a Spitalului
Orăşenesc Hațeg. Persoană contact: Avram
Petronela, tel.0354.408.894, 0354.408.895,
fax: 0354.802.463, int.133, 134.
l Spitalul Orăşenesc Hațeg, cu sediul în
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu, nr.7,
județul Hunedoara, organizează concurs
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pentru ocuparea pe durată nedeterminată,
conform HG nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post -funcție contractuală de execuție: 1.Denumirea postului
vacant şi a locului de muncă: 1 post brancardier, în cadrul Compartimentului de Primire
Urgențe; 2.Condiții generale şi specifice
pentru ocuparea postului: Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa la
HG nr.286/2011, cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fişa postului:
-nivel studii: şcoală generală; -vechime
minimă: nesolicitată; 3.Condițiile de desfăşurare a concursului: Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor depune dosarul de
concurs la biroul RUNOS, până în data de
26.07.2019, ora 12.00. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
07.08.2019, ora 10.00, sala de documentare a
Spitalului Orăşenesc Hațeg; -Proba practică
în data de 09.08.2019, ora 09.00, Spitalul
Orăşenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
13.08.2019, ora 10.00, sala de documentare a
Spitalului Orăşenesc Hațeg. Persoană
contact: Avram Petronela, tel.0354.408.894,
0354.408.895, fax: 0354.802.463, int.133, 134.
l Palatul Copiilor Municipiul Timişoara,
Timiş, Timişoara, Calea Martirilor, nr.64,
telefon: 0256.203.744, fax: 0256.203.744,
e-mail: pctimisoara@gmail.com, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: secretar, normă întreagă
-post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/23.03.2011, şi
administrator patrimoniu, normă întreagă
-post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 05.08.2019, ora 9.00; -Proba
practică în data de 07.08.2019, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 07.08.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii universitare de licență;
-Vechime minimă în specialitatea studiilor
absolvite: 5 ani; -Cunoştințe operare PC;
-Gestionare documente resurse umane;
-Gândire analitică şi conceptuală; -Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor. 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, 15.07.2019-26.07.2019, la sediul Palatului Copiilor Municipiul Timişoara. Relaţii
suplimentare la sediul Palatului Copiilor
Municipiul Timişoara, secretariatul unității,
telefon: 0256.203.744.
l Primăria Comunei Jucu, cu sediul în
localitatea Jucu de Sus, nr.112, județul Cluj,
organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției
publice vacante de: inspector superior Birou
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 12.08.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 19.08.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul ştiințe
inginereşti; -vechime: minim 7 ani; -candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcționarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Jucu, localitatea Jucu de Sus, nr.112, județul
Cluj. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria
Comunei Jucu, localitatea Jucu de Sus,
nr.112, județul Cluj, persoană de contact:
Hodis Brindusa -secretarul Comunei Jucu,
telefon: 0264.233.084, fax: 0264.233.086,
e-mail: office@primariajucu.ro.
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l Primăria Comunei Joiţa, judeţul Giurgiu,
scoate la concurs posturile vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie
de: -Paznic, treapta profesională I, nivel
studii -generale; -Arhivar, treapta profesională III, nivel studii -medii. Concursul
constă în 3 etape, astfel: a)Data-limită depunere dosare: 25.07.2019, ora 16.00; b)Proba
scrisă: 05.08.2019, ora 10.00; c)Proba
interviu: 07.08.2019, ora 10.00. Depunerea
dosarelor pentru înscrierea la acest concurs
se va face de către candidaţi în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului de scoatere la concurs a funcţiilor
contractuale în Monitorul Oficial al României, la biroul consilierului operator rol Joița,
str.DJ 601A, nr.156, judeţ Giurgiu. Dosarele
de înscriere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din
HG nr.286/2011, modificată şi completată cu
HG nr.1027/2014. Studiile necesare pentru
participarea la concurs/examen pentru
funcţia contractuală de execuţie de paznic
sunt studii generale, vechimea în muncă este
de minim 6 luni, iar pentru funcţia contractuală de execuţie de arhivar sunt studii
medii, iar vechimea în muncă este de minim
6 luni. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Joiţa, judeţul
Giurgiu, CUI: 5718320, la nr.telefon:
0246.252.250, fax: 0246.252.168 şi adresa de
e-mail: primariajoita@yahoo.com, doamna
Calin Nicoleta Valentina.
l Primăria Comunei Putineiu, cu sediul în
comuna Putineiu, județul Teleorman, organizează, conform Legii nr.188/1999, actualizată, în data de 12.08.2019 ora 11.00 -proba
scrisă şi 14.08.2019, ora 14.00 -interviul, la
sediul Primăriei, concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei
funcții publice vacante de execuție, şi anume:
referent, clasa III, grad profesional superior,
în cadrul Compartimentului Stare Civilă şi
Asistență Socială. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în perioada
12.07.2019-31.07.2019, la sediul Primăriei
Putineiu, tel./fax: 0247.358.139, e-mail:
primariaputineiu@yahoo.com, persoană de
contact: Ciurea Doru Mihai -secretar UAT
Putineiu. Condițiile de participare la
concurs: -vechime în specialitatea studiilor
necesară pentru exercitarea funcției publice:
minim 7 (şapte) ani; -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -să îndeplinească
condițiile prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999, rerepublicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în
localitatea Motru, str.Carol Davilla, nr.4,
judeţul Gorj, organizează conform HG
nr.286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: asistent medical generalist debutant, 1 post -Cabinet Pediatrie din ambulatoriu integrat. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 05.08.2019,
ora 9.00; -Proba practică în data de
08.08.2019, ora 9.00; -Interviul în data de
13.08.2019, ora 9.00. Condiţii specifice de
participare: 1.diplomă de absolvire a şcolii
sanitare postliceale, diplomă de absolvire a
învăţământului superior de scurtă durată
sau diplomă de licenţă de asistent medical
generalist; 2.diplomă de bacalaureat; 3.fără
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Municipal Motru, din str.Carol
Davilla, nr.4, județul Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Municipal Motru,
persoană de contact: jurist Cruceru Sidonia,
telefon: 0253.410.003, fax: 0253.410.078,
e-mail: spitalmotru@yahoo.com.
l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea,
cu sediul în Vedea, județul Argeş, organizează în conformitate cu HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea unui post temporar
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vacant de asistent medical generalist (PL):
1.Concursul se desfășoară în cadrul Liceului
Tehnologic Vedea astfel: -în data de
29.07.2019, ora 10.00, pentru proba scrisă;
-în data de 02.08.2019, ora 10.00, pentru
interviu. 2.Condiții specifice de participare la
concurs: -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf.Hot.Guv.
nr.797/1997 -specialitatea asistentă medicală;
-diplomă de școală postliceală sau echivalentă (asistent medical generalist); -adeverință-tip pentru înscrierea la concurs eliberată
de OAMGMAMR; -6 luni vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în perioada
15.07.2019-19.07.2019, ora 14.00, la sediul
Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea,
biroul RUNOS. Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, respectiv: www.
spitalpsihiatriesfmaria.ro, și la avizierul
spitalului se află afișate: -anunțul; -tematica
și bibliografia de concurs; -fișa postului
vacant. Relații suplimentare la telefon:
0248.248.109, biroul RUNOS și pe: www.
spitalpsihiatriesfmaria.ro.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
„Sf.Maria” Iași organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante, pe perioadă nedeterminată,
în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, modificată și completată de HG
1027/2014: 1.Compartiment Recuperare,
Medicină Fizică și Balneologie: -1 post de
fiziokinetoterapeut debutant. 2.Compartiment Neurochirurgie: -1 post de îngrijitoare;
3.Laborator de Analize Medicale: -1 post de
îngrijitoare. Concursul constă în următoarele
etape succesive: selecţia dosarelor de
înscriere, proba scrisă și proba interviu.
Condiţii de desfășurare a concursului:
1.Perioada pentru depunerea dosarelor de
înscriere este 15.07.2019-26.07.2019, ora
15.30. 2.Data și ora organizării probei scrise:
05.08.2019, ora 10.00. 3.Data și ora interviului: 09.08.2019, ora 10.00. 4.Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de
concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu,
nr.62. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru postul de fiziokinetoterapeut
debutant: -studii: diplomă de licență în specialitate. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru postul de îngrijitoare: -studii:
școală generală. Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt afișate la avizier și pe
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii
suplimentare se obţin de la persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs,
serviciul resurse umane: telefon:
0232.264.266, int.157.
l Primăria Orașului Bălcești, judetul Vâlcea,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant
Compartimentul Administrație Publică
Autoritate Tutelară Resurse Umane Juridic,
Registratură Relații cu Publicul. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art.465, alin.1 din Ordonanța de Urgență
nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării
funcţiei publice sunt: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; -vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: nu. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r. 6 1 1 / 2 0 0 8 .
Concursul se va organiza conform calendarului următor: -31.07.2019: termenul-limită
pentru depunerea dosarelor; -16 august 2019,
ora 10.00: proba scrisă; -data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Detalii
privind condiţiile specifice și bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăria Orașului Bălcești, județul
Vâlcea, telefon: 0250.840.352, e-mail: primariabalcesti@yahoo.com.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea
București, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe
durată nedeterminată: -1 (un) post economist

II (S) -Serviciul de Management al Calităţii
Serviciilor Medicale; -1 (un) post muncitor
calificat II -electrician (M) -Formaţie muncitori; -1 (un) post asistent medical, laborator
(PL) -Laborator Analize Medicale Microbiologie. Concursul se va desfășura la sediul
institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor:
26.07.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în
data de 05.08.2019, ora 10.00; -Proba scrisă:
în data de 07.08.2019, ora 10.00; -Proba
interviu/practică: în data de 13.08.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru postul de economist II (S):
-diplomă de licență; -6 luni vechime în specialitate; -concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de muncitor calificat II -electrician (M): -studii medii cu diplomă bacalaureat; -categoria de calificare 3 sau 4; -6 ani
vechime în meserie; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de asistent
medical, laborator (PL): -diplomă de școală
sanitară sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni
vechime ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană
de contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresă
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.
l Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice -ANRSC, cu sediul în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual, de execuție, vacant, pe durată nedeterminată de auditor, gradul profesional IA, la
Biroul audit intern. Condiții specifice: studii
de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
economic, juridic, tehnic, administraţie
publică, vechime în specialitatea studiilor:
minimum 6 ani și 6 luni. Concursul se organizează în data de 07.08.2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 12.08.2019, ora
10.00 -interviul, la sediul ANRSC. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune la
sediul ANRSC, până la data de 26.07.2019,
inclusiv, după următorul program: de luni
până vineri, între orele 9.00-13.00. Condițiile
de participare, bibliografia și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de înscriere se
afișează la sediul instituției și pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare
se pot obține la sediul ANRSC și la numărul
de telefon: 021.317.97.51, int.167.
l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion Jianu
-Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante de personal
civil contractual: 1 post de asistent medical
debutant (studii postliceale), in laboratorul
de radiologie si imagistica medicala (nu
necesita vechime ca si asistent medical).
Concursul se va desfasura in perioada
02.08.2019-14.08.2019, incepand cu ora
10.00, la sediul S.M.U. Dr. Ion Jianu, dupa
cum urmeaza: proba scrisa in data de
02.08.2019 ora 10.00, proba practica in data
de 08.08.2019 ora 10.00 si proba interviu in
data de 14.08.2019 ora 10.00. Perioda de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este: 15.07.2019-26.07.2019. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este:26.07.2019 ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.ro la rubrica
anunturi si la Biroul Resurse Umane din
SMU Dr. Ion Jianu -Pitesti cu sediul in mun.
Pitesti, str. Negru Voda nr.47, jud. Arges-telefon 0248.218.090, 0248.218.172 interior
224,266.
l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion
Jianu-Pitesti organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de
personal civil contractual pe perioada nedeterminata: 1 post de consilier juridic gr. IA
(studii superioare) in microstructura juridic
(necesita minim 6 ani si 6 luni vechime in
specialitate). Concursul se va desfasura in
perioada 05.08.-09.08.2019, incepand cu ora

VINERi / 12 iulie 2019
10.00, la sediul SMU Dr. Ion Jianu -Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba scrisa in data de
05.08.2019 ora 10.00 si proba interviu in data
de 09.08.2019 ora 10.00. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este:
15.07.2019-26.07.2019. Data limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs este:
26.07.2019 ora 15.00. Relatii suplimentare pe
site-ul www.smupitesti.org la rubrica anunturi si la Biroul Resurse Umane din SMU Dr.
Ion Jianu -Pitesti cu sediul in mun. Pitesti,
strada Negru Voda nr.47, jud. Arges-telefon
0248.218.090, 0248.218.172 interior 224, 266.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a trei funcţii contractuale de
execuţie, vacante de consilier grad debutant,
consilier gradul II, consilier gradul I în
cadrul Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat - Posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Ocuparea posturilor este pentru o
perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii
contractului individual de munca până la
finalizarea implementarii proiectelor cu
finanaţare externă nerambursabilă.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
municipiului Râmnicu Sărat în data de 06
august 2019, ora 10,00 - proba scrisă, iar în
data de 09 august 2019 - interviul. Condiţiile
de participare, la concursul menţionat mai
sus, sunt cele prevăzute în art.3 din H.G
nr.286/2011, actualizată, precum și cele
specifice și anume: 1. Pentru postul de consilier grad debutant: - studii superioare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - fără vechime în
specialitatea studiilor. 2. Pentru postul de
consilier gradul II: - studii superioare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - minimum 1 an
vechime în specialitatea studiilor. 3. Pentru
postul de consilier gradul I: - studii superioare absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; minimum 4 ani vechime în specialitatea
studiilor. Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afișa la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada 15.07.2019 26.07.2019. Coordonate de contact: - sediul
instituţiei: str.Nicolae Bacescu, nr.1, mun.
Râmnicu Sărat, numărul de telefon este
0238561946, numărul de fax este
0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. - persoana de
contact: Georgiana Horohai, șef birou
resurse umane.
l Primăria comunei Dăești organizează
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii
publice de execuţie: 1.Referent clasa III,
grad profesional superior, din cadrul
compartimentului Achiziţii publice Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare in vederea
participarii la concurs si ocupării funcţiei
publice sunt: -studii liceale, respectiv medii
liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime in specialitatea studiilor necesara
exercitarii functiei publice: minim 7 ani
Concursul de va desfașura la sediul Primăriei Dăești, după următorul calendar:
-12.08.2019, ora 15,30 - termenul limită de
depunere a dosarelor; -26.08.2019, ora 10,00
-proba scrisa -28.08.2019, ora 10,00 -interviul
Dosarele de înscriere la concurs, vor conţine
in mod obligatoriu documentele prevăzute de
art.49 alin.1 din H.G.611/2008. Bibliografia
se va afișa la sediul Primăriei, pe pagina
oficială: daesti@onix.ro și poate fi solicitată
la sediul primăriei din Comuna Dăești,
judeţul Vâlcea. p. Primar Viceprimar Olaru
Ciprian. p. Secretar Inspector principal
Dogaru Camelia Felicia.
l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea
organizează concurs in data de 05.08.2019
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata
a urmatoarelor posturi: 1 post contractual
vacant de asistent medical generalist licentiat debutant (S) la Substatia de Ambulanta
Dragasani. Condiţii: -diplomă de asistent
medical generalist licentiat (studii superioare); -diplomă bacalaureat; -vechime in
munca -nu este cazul; -concurs pentru

ocuparea postului. 1 post contractual vacant
de asistent medical generalist principal cu
scoala postliceala sanitara (PL) la Statia de
Ambulanta Rm. Valcea. Condiţii: -diplomă
de școală sanitară postliceală sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform
H.G. nr.797/1997; -certificat de grad principal; -diplomă bacalaureat; -vechime in
munca –minim 5 ani in specialitate; -concurs
pentru ocuparea postului. Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
-15.07.2019 - 26.07.2019 pana la ora 14.00 termen pentru depunere dosare; -05.08.2019
ora 10.00 - proba scrisă; -07.08.2019 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 Manager
general, Dr. Padureanu Dan Constantin.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, cod poștal
900419, tel.0241.654.010, fax 0241.656.498,
ca urmare a adresei primite de la ANIF
unitatea centrală nr.13419/03.07.2019 și nota
MADR nr.113055/02.07.2019, organizează
concurs, în conformitate cu HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante, astfel:
1 post consilier II în cadrul compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă PSI; 1
post muncitor calificat III în cadrul Unităţii
de Administrare Constanţa Nord- punctul de
lucru Canton N.Bălcescu; 1 post muncitor
calificat IV în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Nord- punctul de lucru SPD
7 Mircea Vodă; 1 post muncitor calificat IV
în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Nord- punctul de lucru SRPA 1-5
Nuntași; 1 post muncitor calificat IV în
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa
Sud- punctul de lucru SRP1 Bărăganu.
Pentru participarea la concursul organizat în
vederea ocupării posturilor de consilier II în
cadrul compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă PSI, muncitor calificat III și
muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord și Unităţii de
Administrare Constanţa Sud, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
privind nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
pentru postul de consilier II în cadrul
compartimentului Sănătate și Securitate în
Muncă PSI de la sediul filialei sunt necesare
studii universitare absolvite cu diplomă de
licenţă, certificat Inspector Protecţia Muncii,
curs în domeniul SSM și atestat/adeverinţă
cursuri operare PC nivel mediu (World,
Excel și internet). Vechimea minimă în specialitate trebuie să fie între 6 luni-1 an în
funcţie; pentru postul de muncitor calificat
III în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Nord- punctul de lucru Canton
N.Bălcescu este necesară următoarea pregătire: școala generală (8-10 ani) +diplomă de
calificare eliberată conform prevederilor
legale la momentul emiterii și atestat agent
de securitate. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie între 6 luni-1
an vechime; pentru posturile de muncitor
calificat IV în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Nord și Unităţii de Administrare Constanţa Sud este necesară
următoarea pregătire: școala generală (8-10
ani) +diplomă de calificare eliberată conform
prevederilor legale la momentul emiterii și
atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie
între 0 luni-6 luni vechime. Data, ora și locul
de desfășurare a concursului: 1.Pentru postul
de consilier II compartimentul Sănătate și
Securitate în Muncă PSI, comisia de concurs
își va desfășura activitatea la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, astfel: selecţia dosarelor
în data de 30.07.2019, ora 10.00; proba scrisă
în data de 05.08.2019, ora 10.00; proba
interviu în data de 09.08.2019, ora 10.00. 2.
Pentru posturile de muncitori calificaţi în
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa
Nord și Unităţii de Administrare Constanţa
Sud, comisia de concurs își va desfășura
activitatea astfel: selecţia dosarelor în data
de 30.07.2019, ora 1000 la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4; proba practică în data de
05.08.2019, ora 13.00 la sediul SRP1 Basarabi, loc.Poarta Albă; proba interviu în data
de 09.08.2019, ora 1000 la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare

Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4. Data limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 29.07.2019, la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse
Umane. Documentele aferente concursului,
respectiv documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice prevăzute în fișa postului și
bibliografia vor fi afișate la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa și pe site-ul instituţiei. Menţionăm
că angajarea pensionarilor se va face cu
contract individual de muncă pe durată
determinată de 6 luni. Relaţii suplimentare
la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, persoana de contact
ec.Dordescu Claudia, telefon 0241.654.010.
l Anunţ privind selecţia unui membru în
Consiliul de Administraţie al Societăţii Parc
IND VÂLCEA SA. Societatea PARC IND
VÂLCEA SA, cu sediul în Orașul Râmnicu
Vâlcea, strada Regina Maria nr.13, etajul
2,cod poștal 240151 Județul Vâlcea, societate
specializată în realizarea și operarea parcurilor industriale, la care sunt acționari
Județul Vâlcea prin Consiliul Județean
Vâlcea, Municipiul Drăgășani prin Consiliul
Local al Municipiului Drăgășani și Orașul
Bălcești prin Consiliul Local al Orașului
Bălcești, anunță începerea procedurii de
selecție pentru desemnarea membrilor în
Consiliul de Administrație al societății.
Selecția se va organiza de către Comisia de
selecție constituită de către Județul Vâlcea
prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul
Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, pentru 1 membru în Consiliul de administrație al societății Parc Ind
Vâlcea SA din partea Județului Vâlcea prin
Consiliul Județean Vâlcea, cu respectarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, la
sediul social al societății și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de
candidatură însoțit de actele doveditoare a
competențelor profesionale ale declarația de
intenție și susținerea unui interviu de
selecție. A. Calendarul selecției: 1. Depunerea dosarului de candidatură se va face în
maxim 30 de zile de la data publicării anunțului în două ziare cu largă răspândire; data
publicării anunțului este data de referință
pentru celelalte termene din Planul de
selecție; 2. Selecția dosarelor se va face în 5
zile de la termenul limită de depunere a
candidaturilor, data când se va întocmi lista
lungă a candidaților; 3. Interviul de selecție
se va susține în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la data limită de depunerea
candidaturilor și soluționarea clarificărilor. 4.
Stabilirea listei scurte a candidaților se va
face în 3 zile de la data interviului. 5. Rezultatul selectării dosarelor se afișează la sediul
social cu menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului, va fi
comunicat candidaților și în termen de 3 zile
de la data interviului. 6. Se afișează lista
scurtă întocmită pe baza selectării dosarelor
în termen de 3 zile de la data interviului. 7.
Depunerea declarației de intenție se va face
în maxim 15 zile de la data afișării listei
scurte. 8. În 4 zile de la termenul limită de
depunere a Declarației de intenție se organizează selecția finală pe bază de interviu a
candidaților din lista scurtă a candidaților
care au depus declarații de intenție. În
cadrul interviului se testează abilitățile
manageriale ale candidaților cu luarea în
considerare a declarației de intenție. 9.
Rezultatul selecției finale va fi comunicat
candidaților care au susținut interviul pe
baza declarației de intenție. B. Condiții
întrunite de candidați: a. Cerințe minime:
-studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; Potrivit prevederilor art.28 alin.
(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, candidatul pentru funcția de membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii
economice sau juridice și experiență în
domeniul economic, juridic, contabilitate, de
audit sau financiar de cel puțin 5 ani; -experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au
administrat sau condus; -cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei
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menționate mai jos; -cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spaţiului Economic European şi domiciliul
în România; -cunoaşterea limbii române
(scris şi vorbit); -să nu aibă antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; -să nu fi desfăşurat
activitate de poliţie politică, astfel cum este
definită prin lege; -să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale
unei societăți cu acelaşi profil; b. Competențe: - competențe de management, etică şi
integritate, gândire strategică, planificare,
organizare şi capacitate de a lua decizii,
analiză şi comunicare; C. Criterii de
evaluare: 1. îndeplinirea cerințelor minime;
2. competențe specifice sectorului; 3. competențe de guvernanță corporativă; 4. integritatea candidatului; 5. independența
candidatului; 6. abilități de comunicare
interpersonală; 7. capacitatea de a lua decizii
şi de a evalua impactul acestora; 8. alinierea
declarației de intenție la scrisoarea de aşteptări; 9. înscrieri în cazierul judiciar; D.
Bibliografie: -Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice; E.
Conținutul dosarului de candidat: 1. Cererea
de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu
un OPIS al documentelor dosarului; 2. CV în
format Europass; 3. Copie act identitate; 4.
Copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției
privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe
care le-au administrat sau condus; 6. Copia
carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea
studiilor; 7. Cazier judiciar; 8. Declarația pe
propria răspundere conform modelului
prevăzut în procedura de selecție, conform
modelui afişat pe pe pagina de internet a
Consiliului Județean Vâlcea. Informații
suplimentare referitoare la organizarea şi
desfăşurarea selecției pentru postul de administrator se pot obține de pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea. COMISIA DE
SELECŢIE
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante –personal contractual -în
data de 06.08.2019, ora 10.00 proba scrisă,
respectiv în data 12.08.2019, ora 10.00
interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data 26.07.2019,
ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la
telefon 0372.705.952. Candidaţii trebuie să
îndeplinescă condiţiile specifice pentru
posturile scoase la concurs astfel: Şef sector
tehnic -AT Deva -1post: -studii medii şi
licenţă personal tehnic aeronautic; -deţinător
al calificării de personal tehnic aeronautic cu
licenţă în termen de valabilitate de minim 2
ani şi experienţă în activitatea tehnică aeronautică de minim 3 ani. Mecanic aviaţie cl.I
-1 post la AT Suceava: -studii medii sau
şcoală profesională; -deţine licenţă de
personal tehnic aeronautic în termen de
valabilitate sau are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de
experienţa în activitatea tehnică aeronautică. Calendarul de desfăşurare a concursului: -15.07 -26.07.2019 -depunere dosare
înscriere concurs (ora 12,00); -29.07.2019
-selecţie dosare şi afisare rezultat;
-30.07.2019 -depunere contestaţii selecţie
dosare; -31.07.2019 -soluţionare contestaţii
selecţie dosare şi afişare; -06.08.2019 -proba
scrisă -ora 10.00; -07.08.2019 -afişare rezultate proba scrisă, ora 12,00; -08.08.2019
-contestaţii probă scrisă, ora 12,00;
-09.08.2019 -afişare rezultat contestaţii
probă scrisă, ora 12,00; -12.08.2019 -interviu
începând cu ora 10,00; -12.08.2019 -afişare
rezultate interviu ora 15,00; -13.08.2019
-depunere contestaţii interviu ora 15,00;
-14.08. 2019 -soluţionare contestaţii interviu
şi afişare rezultate finale, ora 12,00. Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor. Candidaţii trebuie să
îndeplinescă condiţiile minime de vechime în
specialitate necesare exercitării funcţiei. În

termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 26.07.2019
ora 12:00, candidaţii depun dosarul de
concurs care va conţine obligatoriu: a)
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al
Aeroclubului României); b) Copia actului de
identitate; c) Copia diplomei de studii şi a
altor acte care atestă efectuarea specializării;
d) Copii licenţe care atestă specializarea
pentru postul solicitat; e) Copia carnetului
de muncă şi/ sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi după caz, vechimea în
specialitate necesare ocupării funcţiei; f)
Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h)
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de medicul de
familie sau de către unităţi sanitare abilitate
şi care să conţină în clar, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia –în format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. Actele prevăzute la pct 2 lit.b)-e)
vor fi prezentate şi în original, în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi: -7 posturi vacante de
asistent coordonator -asistent medical
principal -specialitatea medicină generală,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: -nivel de studii -superioare;
diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă
medicală generală, însoţită de suplimentul
descriptiv; diplomă de bacalaureat;
adeverinţă examen de grad principal
-medicină generală; certificat de membru
OAMGMAMR -asistent medical generalist
licenţiat -grad principal în medicină
generală, avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalist
licenţiat -grad principal în medicină
generală (pentru persoanele care exercită
profesia de asistent medical generalist
licenţiat -grad principal), avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent medical
generalist licenţiat –grad principal); nivel de
acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”; minim 5 ani ca
asistent medical generalist. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă -05.08.2019 ora
09:00, interviu -12.08.2019 şi 13.08.2019 ora
09:00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 15.07.2019
-26.07.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1- telefon 021.319.30.51 –61 interior
108. -1 post vacant de asistent coordonator
–asistent farmacie principal, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii -postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf. H.G.
nr.797/1997, în specialitatea farmacie;
diplomă de bacalaureat; adeverinţă examen
de grad principal -asistent farmacie;
certificat de membru OAMGMAMR
-asistent farmacie -grad principal, avizat şi
valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent farmacie
-grad principal (pentru persoanele care
exercită profesia de asistent farmacie -grad
principal), avizat şi valabil la data
concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent farmacie -grad
principal); nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime: minim 5 ani ca asistent farmacie.
Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă –05.08.2019 ora 09:00, interviu
–12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs

este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -2 posturi
vacante de asistent coordonator –asistent
medical principal –specialitatea laborator,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii –postliceale;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea
laborator; diplomă de bacalaureat;
adeverinţă examen de grad principal –
laborator; certificat de membru
OAMGMAMR –asistent medical laborator
–grad principal în laborator, avizat şi valabil
la data concursului. Certificatul va fi însoţit
de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical
laborator -grad principal (pentru persoanele
care exercită profesia de asistent medical
laborator -grad principal), avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent medical
laborator –grad principal) nivel de acces la
informaţii clasificate, precum şi acordul scris
al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care acesta este
declarat „admis”; vechime: minim 5 ani ca
asistent medical- specialitatea laborator.
Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă –05.08.2019 ora 09:00, interviu
-12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -1 post
vacant de asistent coordonator –asistent
medical principal –specialitatea radiologie,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii –postliceale;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea
radiologie; diplomă de bacalaureat;
adeverinţă examen de grad principal –
radiologie; certificat de membru
OAMGMAMR –asistent medical radiologie
–grad principal în radiologie, avizat şi
valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical
radiologie –grad principal (pentru
persoanele care exercită profesia de asistent
medical radiologie –grad principal), avizat şi
valabil la data concursului, sau de
adeverinţa pentru participare la concurs
valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în
cazul persoanelor care nu exercită profesia
de asistent medical radiologie –grad
principal); nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime: minim 5 ani ca asistent medical–
specialitatea radiologie. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă –05.08.2019
ora 09:00, interviu –12.08.2019 şi 13.08.2019
ora 09:00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 15.07.2019
–26.07.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1– telefon 021.319.30.51 –61 interior
108. -16 posturi vacante de asistent medical
–specialitatea medicină generală, conform
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: -nivel
de studii –postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf. H.G.
nr.797/1997, în specialitatea medicină
generală; diplomă de bacalaureat; certificat
de membru OAMGMAMR– asistent medical
generalist, avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalist
(pentru persoanele care exercită profesia de
asistent medical generalist), avizat şi valabil

la data concursului, sau de adeverinţa
pentru participare la concurs valabilă,
eliberată de OAMGMAMR (în cazul
persoanelor care nu exercită profesia de
asistent medical generalist); nivel de acces la
informaţii clasificate, precum şi acordul scris
al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care acesta este
declarat „admis”; vechime: minim 6 luni ca
asistent medical generalist (să nu deţină
gradul principal ca asistent medical
generalist). Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă– 05.08.2019 ora 09:00,
interviu –12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00 ,
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -7 posturi
vacante de asistent medical debutant –
radiologie, conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: -nivel de studii –
postliceale; diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în
specialitatea radiologie; diplomă de
bacalaureat; certificat de membru
OAMGMAMR –asistent medical
-specialitatea radiologie, avizat şi valabil la
data concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical –specialitatea
radiologie, avizat şi valabil la data
concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă –05.08.2019 ora 13:00, interviu
–12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00 , la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -1 post
vacant de asistent medical –specialitatea
medicină generală, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: -nivel de
studii –postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conf. H.G.
nr.797/1997, în specialitatea medicină
generală; curs dietetică; diplomă de
bacalaureat; certificat de membru
OAMGMAMR– specialitatea medicină
generală, avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual –specialitatea medicină
generală (pentru persoanele care exercită
profesia de asistent medical –specialitaea
medicină generală) sau de adeverinţa pentru
participare la concurs –asistent medical –
specialitatea medicină generală, valabilă,
eliberată de OAMGMAMR (în cazul
persoanelor care nu exercită profesia de
asistent medical –specialitatea medicină
generală); nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate
sau a certificatului de securitate; vechime:
minim 6 luni vechime ca asistent medical (să
nu deţină gradul profesional de asistent
medical principal –specialitatea medicină
generală). Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă –05.08.2019 ora 13:00, interviu
–12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -1 post
vacant de asistent medical şef –specialitatea
medicină generală, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii –superioare; diplomă de licenţă în
specialitatea asistenţă medicală generală,
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însoţită de suplimentul descriptiv; diplomă
de bacalaureat; examen de grad principal –
specialitatea medicină generală; certificat de
membru OAMGMAMR– asistent medical
generalist licenţiat –grad principal în
medicină generală, avizat şi valabil la data
concursului. Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalist
licenţiat –grad principal în medicină
generală (pentru persoanele care exercită
profesia de asistent medical generalist
licenţiat –grad principal), avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs, eliberată de
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent medical
generalist licenţiat –grad principal); nivel de
acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”; vechime:
minim 5 ani ca asistent medical generalist.
Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă –05.08.2019 ora 09:00, interviu
–12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09:00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 15.07.2019– 26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51 –61 interior 108. -2 posturi
vacante de asistent medical –specialitatea
laborator, conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii –
postliceale; diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în
spe c ia lita te a la b o ra to r; diplo mă de
bacalaureat; certificat de membru
OAMGMAMR –asistent medical laborator,
avizat şi valabil la data concursului.
Certificatul va fi însoţit de avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei de
asistent medical laborator, avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime: minim 6 luni ca asistent medical –
specialitatea laborator. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă –05.08.2019
ora 1300, interviu– 12.08.2019 şi 13.08.2019
ora 09:00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 15.07.2019–
26.07.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1 –telefon 021.319.30.51 –61 interior
108. -3 posturi vacante de inginer debutant,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii –superioare in
domeniul inginerie medicală; act doveditor
de absolvire a studiilor– diploma de licenţă
însoţită de suplimentul descriptiv (foaia
matricolă); diplomă de bacalaureat; nivel de
acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate; vechime : -. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă –05.08.2019
ora 09:00, interviu– 12.08.2019 ora 09:00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 15.07.2019 –26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 –telefon
021.319.30.51– 61 interior 162. -2 posturi
vacante de economist gr.II, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii –superioare in ştiințe economice; act
doveditor de absolvire a studiilor –diploma
de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv
(foaia matricolă); diplomă de bacalaureat;
nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate; vechime : minim

ANUNȚURI

IV

6 luni vechime în specialitate. Concursul se
va desfăşura astfel: proba scrisă -05.08.2019
ora 09:00, interviu –12.08.2019 ora 09:00 , la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 15.07.2019 -26.07.2019. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vu l c ă n e s c u n r. 8 8 , s e c t o r 1 - t e l e f o n
021.319.30.51 -61 interior 740.
l Ministerul Fondurilor Europene organizează, în temeiul HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OUG nr.
57/2019, în data de 25 iulie 2019, ora 10.00
proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe
perioadă determinată a unei funcții publice
de execuție temporar vacantă la Direcția
generală programe europene infrastructură
mare, după cum urmează: -1 post de consilier,
clasa I, grad profesional superior la Direcția
gestionare program, evaluare şi contractare
proiecte, Serviciul asistență tehnică şi gestionare proiecte (studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; cunoştințe de operare
PC -Microsoft Windows, Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint), Microsoft
Outlook, Internet Explorer –nivel bază,
cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit)
–nivel bază, vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice: -minim 7
ani). Testarea cunoştințelor de IT şi limbă
străină se va realiza în cadrul probelor de
concurs. Data şi ora susţinerii interviului vor
fi afişate odată cu rezultatele la proba scrisă.
Documentele necesare înscrierii la concurs,
condiţiile generale, specifice şi bibliografia
sunt afişate la sediul ministerului şi pe site-ul
ministerului www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot
fi depuse în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la Direcţia generală managementul
resurselor umane a Ministerului Fondurilor
Europene din Șos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B,
clădirea BASP Victoria, sector 1, Bucureşti.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
numărul de telefon: 0725102533.

ANIVERSĂRI
Institutul de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române anunță
împlinirea a 110 ani de la naşterea filosofului CONSTANTIN NOICA, autorul
„Paginilor despre sufletul românesc”, al
„Rostirii filosofice româneşti” şi al „Devenirii întru ființă”, cel mai iubit şi mai stimat
dintre filosofii români.

CITAŢII
l Numitul Grădinar Oliviu, domiciliat în
Rm.Sărat, str.Lalelelor, bl.G6, ap.1, jud.
Buzău, este citat la Judecătoria Rm.Sărat, la
data de 18.07.2019, ora 9.00, în dosarul
nr.3618/287/2018, având ca obiect constatare
vânzare.
l Ica Florica, domiciliată în satul Podari,
comuna Podari, str.Dunării, nr.60, jud.Dolj,
cheamă în judecată la Judecătoria Craiova,
în dosarul nr.28161/215/2018, obiect partaj
succesoral, pe Costache Elena, cu domiciliul
în Petroşani, str.Unirii, bl.9, sc.2, et.2, ap.8, de
Jara Munoz Nicoleta, cu domiciliul în
Craiova, str. Nanterre, nr. 13, bl.D12, sc.2,
ap.12, Constantinescu Ioana, domiciliată în
comuna Podari, sat Balta Verde, Aprodu
Florica, cu domiciliul în Craiova, str.Dr.V.Gomoiu, nr.10, bl.I20, sc.1, et.3, ap.13, Mihai
Elena, domiciliată în comuna Podari, sat
Balta Verde, jud.Dolj, Vlad Floricel, comuna
Podari, sat Balta Verde, Dolj, Cacaliceanu
Eugenia, comuna Podari, sat Podari, Dolj,
Fota Dorina, comuna Branişte, Dolj, în data
de 19.09.2019, completul 34, ora 9.00.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
de faliment a debitorului SC Escape SRL,
CIF: 18499630, J25/155/2006, dosar nr.
2596/101 anul 2018 -Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de
creanţă la 26.07.2019; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 23.08.2019; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile de la

publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor la 19.07.2019. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis
l Barbu Gheorghe, titular al
P.U.Z.-Parcelare pentru construire locuinte,
Jud.Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, T22,
P53/2/2, nr.cad.59397, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00. Observatii si
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.I.
in termen de 15 zile de la data publicarii
anuntului.
l S.C. Lidl Discount S.R.L., cu sediul în sat
Nedelea, comuna Ariceştii Răhtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunță public solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul "Supermarket LIDL" amplasat în municipiul
Craiova, str. Maramureş nr. 4, județul Dolj.
Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea menţionată vor
fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecţia Mediului Dolj din
Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, județul Dolj,
de luni–joi între orele 8.00–16.30, vineri între
orele 8.00–14.00.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova Denumire UAT
Dumbrava. Sectoare cadastrale: 5, 6, 7, 8, 9,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 45, 80, 81, 82, 83,
84, 105, 124, 126, 129, 130, 131, 135. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul/
sectoarele cadastral(e) nr. 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 41, 45, 80, 81, 82, 83, 84, 105,
124, 126, 129, 130, 131, 135, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de
început a afişării: 22.07.2019. Data de sfârşit
a afişării: 19.09.2019. Adresa locului afişării
publice: Comuna Dumbrava, sat Dumbrava,
str. Principala, nr. 448, jud. Prahova. Repere
pentru identificarea locației: in centrul
satului Dumbrava, vis-a-vis de benzinarie.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile
pentru cei interesați: pagina de internet a
primariei: infoprimarie.ro. Informații privind
Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Performance Special Buildings S.R.L
având sediul în mun. Arad, str. Anton Pann,
nr. 61-63, jud. Arad, titular al P.U.Z. –
"construire imobil locuinte si prestari servicii
in regim P+6E ( P+4E+2Er )" amplasat in
intravilan mun. Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8,
CF nr. 307436 Arad, CF nr. 307437 Arad, CF
nr. 307441 Arad, CF nr. 307443 Arad, CF nr.
307524 Arad, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru P.U.Z.-ul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a P.U.Z.-ului poate fi consultată la sediul APM Arad, strada Splaiul
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul
Arad, de luni până joi între orele 09 - 16.00,
vineri între orele 09 - 13.00. Observaţii /
comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul APM Arad, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
l Anunț public. SC Soragmin SRL, cu
sediul situat în sat Sălcioara, comuna Banca,
județul Vaslui, anunță public solicitarea de
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Amenajare iaz piscicol în extravilan,
oraş Mărăşeşti, T 86, P 461, cu valorificare
agregate” propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Mărăşeşti, T 86, P 461, jud.
Vrancea. Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise în scris şi sub
semnătură la sediul Agenției pentru Protecţia
Mediului Vrancea din municipiul Focşani,
str. Dinicu Golescu, nr.2, județul Vrancea, de
luni–joi între orele 8.00–16.30, vineri între
orele 8.00–14.00.
l 1.Denumirea autorităţii contractante:
Oraşul Hârlău, cod fiscal: 4541190, str.Muşatini, nr.1, Oraşul Hârlău, județul Iaşi, telefon/
fax: 0232.720.412, email: primariahirlau@
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yahoo.com. 2.Obiectivul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte: Restaurare, conservare, consolidare şi reparare care includ
operații de proiectare şi execuție, a lăcaşurilor
de cult care sunt monumente istorice şi
aparțin cultelor recunoscute în România din
cadrul programului de finanțare nerambursabilă, proiecte înaintate de către unități de cult
religios din Oraşul Hârlău, pentru anul 2019.
3.Procedura aplicată: Selecţie publică de
proiecte -organizată în baza prevederilor
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
4.Bugetul Local al Oraşului Hârlău prevede
pentru anul 2019 acordarea sumei de
150.000Lei pentru domeniul culte. 5.
Înscrierea candidaţilor: după publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României.
6.Data limită pentru depunerea propunerilor
de proiecte: 12.08.2019, ora 13.00. 7.Transmiterea documentaţiei: la solicitarea scrisă
(adresată Compartimentului Programe,
Dezvoltare locală şi Achiziții publice). 8.
Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică şi financiară până la data de
19.08.2019. 9.Selecția şi evaluarea propunerilor de proiecte până la data de 22.08.2019,
ora 12.00. 10.Comunicarea rezultatelor:
26.08.2019. 11.Încheierea contractului sau a
contractelor de finanţare nerambursabilă:
27.08.2019. 12.Durata finanţării: anul 2019.
13.Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile
publice pentru finanţările de mai sus sunt
cuprinse în Documentaţiile pentru elaborarea
şi prezentarea propunerii de proiect, care se
pot obţine de la Compartimentul Programe,
Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Oraşului Hârlău. Selecţia şi
evaluarea proiectelor depuse în vederea
finanţãrii nerambursabile se face de către
comisia de evaluare. Atribuirea contractelor
de finanţare se va face în ordinea punctajului
total obţinut de către fiecare solicitant şi în
limita bugetului alocat. Programul anual al
finanțării nerambursabile a fost publicat în
Monitorul Oficial -Partea a VI-a, numărul
81/24.05.2019.
l S.D.E.E. Muntenia Nord -Structura Regională Brăila, titular al proiectului: „Creare
condiţii pentru montare fibră optică pe stâlpii
de joasă tensiune aparţinând SDEE MN-SR
Brăila, amplasament zona rurală Brăila,
judeţul Brăila, localităţile Movila Miresii,
Țepeş Vodă, Esna.”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul: „Creare
condiţii pentru montare fibră optică pe stâlpii
de joasă tensiune aparţinând SDEE MN-SR
Brăila, amplasament zona rurală Brăila,
judeţul Brăila, localităţile Movila Miresii,
Țepeş Vodă, Esna.”, propus a fi amplasat în
judeţul Brăila, comuna Movila Miresii, Ţepeş
Vodă şi Esna -continuarea procedurii de
emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită eectuarea
evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate zilnic
la sediul Agenţia pentru protecţia Mediului
din judeţul Brăila, mun.Brăila, Bd.Independenţei, nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între
orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro
-secţiunea Regelementări /Acordul de mediu
/Drafturi acte regelementare. 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.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Sibiu, Denumire UAT: Poplaca,
Sector cadastral: 5 şi 6. Oficiul De Cadastru
Și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.5 şi 6, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi
a Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 19.07.2019.
Data de sfârşit a afişării: 17.09.2019. Adresa
locului afişării publice: Primăria Comunei
Poplaca, județul Sibiu. Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Poplaca.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Poplaca de luni până joi între orele
08.30-15.00 şi vineri între orele 08.30-12.00, şi

pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Dl. Mocanu I.S., este invitat, în timpul
programului de lucru, la Direcţia Juridică din
sediul Rectoratului, bld. Mihail Kogălniceanu
nr. 36-46, sector 5, pentru a ridica o Decizie.
l Dl. Dobre M., este invitat, în timpul
programului de lucru, la Direcţia Juridică din
sediul Rectoratului, bld. Mihail Kogălniceanu
nr. 36-46, sector 5, pentru a ridica o Decizie.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova. Denumire UAT
Dumbrava Sectoare cadastrale: 5, 6, 7, 8, 9,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 45, 80, 81, 82, 83,
84, 105, 124, 126, 129, 130, 131, 135. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul/
sectoarele cadastral(e) nr. 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 41, 45, 80, 81, 82, 83, 84, 105,
124, 126, 129, 130, 131, 135, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de
început a afişării: 22.07.2019. Data de sfârşit
a afişării: 19.09.2019. Adresa locului afişării
publice: Comuna Dumbrava, sat Dumbrava,
str. Principala, nr. 448, jud. Prahova. Repere
pentru identificarea locației: in centrul
satului Dumbrava, vis-a-vis de benzinarie.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile
pentru cei interesați: pagina de internet a
primariei: infoprimarie.ro. Informații privind
Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

LICITAŢII
l SC Senior Albu Company SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie publica
a bunului imobil, reprezentand teren intravilan cu constructii comerciale – “Strand
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/Oțelul
Roşu, numar cadastral 32129 – teren in
suprafata de 11.652 mp, cadastral
constructii 32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3,
32129-C4, 32129-C5, situat administrativ in
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul de pornire al licitatiei este de
85% din pretul de evaluare, respectiv
1.384.670 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decemb r i e 1 9 1 8 , n r. 7 , e t . 2 , a p . 2 1 , j u d .
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 19.07.2019,
orele 13.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
In caz de neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de 26.07.2019, orele
13.00.
l SC Abi Automotion SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand:
autoturism Opel Astra , serie şasiu WOLOTGF355G017413, număr înmatriculare
AR-52-ABI = valoare evaluare = 1.025 euro;
autoturism Opel Astra , serie şasiu WOLOTGF356G106177, număr înmatriculare
AR-44-ABI = valoare evaluare = 1.375 euro;
autoturism Opel Astra , serie şasiu WOLOTGF395G014227, număr înmatriculare
AR-49-ABI = valoare evaluare = 975 euro;
autoturism Fiat Freemont serie şasiu
BC4PFBBJ6CT260244, număr înmatriculare HD-24-ABI = valoare evaluare = 8.100
euro; autoturism Opel Astra Caravan, serie
şasiu WOL0GF355G017113, număr înmatriculare AR-54-ABI = valoare evaluare =
1.050 euro; autoturism Opel Astra, serie
şasiu WOLOTGF695G102370, număr înmatriculare AR-16-ABI = valoare evaluare =
1.500 euro; autoturism Opel Combo, serie
şasiu WOLOXCF0653001564, număr înmatriculare AR-48-ABI = valoare evaluare =
1.600 euro ; autoturism Opel Caravan, serie
şasiu WOLOTGF355G015532, număr înmatriculare AR-46-ABI = valoare evaluare =
1.050 euro; autoturism Opel Astra, serie
şasiu WOLOT0GF355G0144977, număr
înmatriculare AR-50-ABI = valoare
evaluare = 1.025 euro; autoturism Ford
M o n d e o ,
s e r i e
ş a s i u

WF04XXBBB45M70312, număr înmatriculare AR-99-ABI = valoare evaluare = 1.000
euro; teren intravilan în suprafață de 511
mp, înscris în CF nr. 304747/Nădlac =
valoare evaluare = 4.100 euro; teren intravilan în suprafață de 298 mp, înscris în CF
nr. 309255/Nădlac = valoare evaluare = 300
euro; teren extravilan în suprafață de 7.634
mp, înscris în CF nr. 302592/Nădlac =
valoare evaluare = 3.100 euro; stoc mărfuri
piese auto= valoare evaluare = 239.300 euro.
Pretul de pornire al licitatiei este de 100%
din pretul de evaluare, in lei la cursul bnr
de la data licitatiei+ T.V.A. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 19.07.2019,
orele 10.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
In caz de neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de 19.08.2019, orele
10.00, iar in caz de neadjudecare la licitatia
publica din data de 19.08.2019, se va organiza o noua licitatie in data de 26.08.2019,
orele 10.00.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator pentru firma
Intreprindere Individuala Butucan Ana-Maria
Virginia. Il declar nul.
l Pierdute Atestat profesional transport Marfa
si card Tahograf emise pe numele Bogdan
Mihai. Le declar nule.
l Pierdut certificat de înregistrare în scopuri de
TVA al: SC Elle Es Construct SRL, cu sediul în
str.Grigore Ionescu, nr.63, camera 2, bloc t73,
scara B, etaj 4, ap.42, sector 2, Bucureşti, Cod
unic de înregistrare: 36798311, Nr ordine în
Registrul Comerțului J40/15836/29.11.2016. Îl
declar nul.
l Pierdut atestat profesional transport persoane
pe numele de Spînu Florea, nr.cartelă
0000000007J75000, eliberat de ARR Bucureşti,
la data de 14.12.2015. Se declară nul.
l Declar pierdute cartelă tahograf şi cartelă
atestat transport marfă pe numele Gardin Ionuț
Adelin, eliberate de ARR Argeş. Le declar nule.
l Pierdut certificat internaţional de conducător
de ambarcaţiune de agrement clasa D, pe
numele Radu Justinian. Îl declar nul.
l Firma T.C.I. General Grup SRL, cu sediul în
mun. Braşov, str. Neptun nr. 12A, sc. B, ap. 6,
jud. Braşov, cu J08/48/1996, CUI 4616489,
pierdut certificat constatator pentru activităţi la
terţi. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de ambarcatiune Seria A
–004180 eliberat de căpitănia Portului Măcin,
jud. Tulcea la data de 29.08.2016 pe numele
Danilov Dionisie. Se declară nul.
l Pierdut Act Constatator al firmei SC Entertain DM SRL, cu sediul în strada Radului nr. 4,
bloc 10A, scara 1, etaj 5, ap. M5, având CUI
33087195 cu nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/4919/22.04.2014. Îl declar nul.
l Pierdut contract de vânzare –cumpărare cu
nr. 38220/1994 pe numele Petre Gica, adresa ,
str. Făt Frumos nr. 8, bl. P16, sc. 2, et. 8, ap. 54,
eliberat de SC Cotroceni SA.
l Pierdut Certificat de ambarcaţiune de agrement nr. 01596 eliberat de căpitănia Portului
Tulcea la data de 29.01.2003 pe numele Gheba
Ion domiciliat în Chilia Veche, jud. Tulcea. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat de ambarcaţiune de agrement nr. 09447 eliberat de căpitănia Portului
Tulcea la data de 23.02.2004 pe numele Gheba
Ion domiciliat în Chilia Veche, jud. Tulcea. Se
declară nul.
l Pierdut Certificat de ambarcaţiune de agrement nr. 05186 eliberat de căpitănia Portului
Tulcea la data de 16.05.2003 pe numele Gheba
Ion domiciliat în Chilia Veche, jud. Tulcea. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţie de student pe numele
Caralicea Eduard –Ionuţ emisă de Universitatea Politehnică Bucureşti.
l SC Ron Rex 2000 Impex SRL având CUI
RO8611565, J40/4663/96 cu sediul în bdul
Nicolae Grigorescu nr. 18, Bucureşti, sector 3,
pierdut registru special şi carte de intervenţii
pentru AMEF model Activa Mobile EJ seria AC
500727. Le declar nule.

