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OFERTE SERVICIU
l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, 
strada Prelungirea Dobrogei, nr.4, 
județul Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă determinată, 
în conformitate cu prevederile 
O r d o n a n ţ e i  G u v e r n u l u i 
nr.42/2004, privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, prevederile Ordinului preşe-
dintelui ANSVSA nr.64/2007, 
prevederile Hotărârii Guvernului 
şi nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţ i i lor  contractuale  din 
sectorul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Ordi-
nului preşedintelui ANSVSA 
nr.168/2015, pentru aprobarea 
Normelor privind ocuparea prin 
concurs ori prin examen a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale existente la nivelul ANSVSA 
şi al unităţilor din subordinea 
acesteia astfel: -1 post medic vete-
rinar, grad profesional I -conform 
Ordinului preşedintelui ANSVSA 
nr.64/2007; -2 posturi asistenti 
veterinari,  grad profesional 
treapta I -conform Ordinului 
p r e ş e d i n t e l u i  A N S V S A 
nr.64/2007; -1 post medic vete-
rinar, grad profesional I -conform 
O r d o n a n ţ e i  G u v e r n u l u i 
nr.42/2004. Concursul se va desfă-
şura la sediul DSVSA Călăraşi 
astfel: -Proba scrisă, 17.09.2019, 
ora 10.00, şi proba interviu, 
19.09.2019, ora 10.00. Condiţii de 
specifice pentru medic veterinar: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiinţe biologice şi 
biomedicale, ramura de ştiință 
medicină veterinară, specializarea 
medicină veterinară; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite 
pentru medic veterinar: -medic 
veterinar, gradul profesional I- 7 
ani. Condiții de specifice pentru 
asistent veterinar, treapta I: 
-studii: liceul agricol -profil vete-
rinar, dovedite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite pentru 
asistent veterinar, treapta I- 7 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs 
vor fi depuse la sediul DSVSA 
Călăraşi în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea anun-
ţului conform art.19 alin.1 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele 
de concurs trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute  la  art .6  d in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul DSVSA Călă-
raşi, telefon: 0242.313.676, de luni 
până joi, între orele 8.30-17.00, şi 
vineri, între orele 8.30-14.30, fax: 
0 2 4 2 . 3 1 1 . 1 2 7 ,  t e l e f o n : 
0242.313.676,  interior:  105, 
Compartiment Juridic şi Resurse 
Umane, persoană de contact: 
consilier Ţintea Luminiţa, e-mail: 
office-calarasi@ansvsa.ro.

l Oraşul Ungheni, județul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de 
conducere de director al Clubului 
Sportiv Unirea Ungheni 2018, în 
regim contractual, pe perioadă 
determinată. Concursul se va 
desfăşura la sediul nostru din 
localitatea Ungheni, str.Princi-
pală, nr.357, judeţul Mureş, şi 
constă în trei etape succesive: 
-selecția dosarelor; -proba scrisă, 
care va avea loc în data de 
10.09.2019, ora 10.00; -interviul şi 
prezentare Proiect de manage-
ment (data şi ora susţinerii inter-
viului se vor comunica o dată 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 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi urmă-
toarele condiţii specifice: -studii 
universitare de licență, absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: minim 3 ani; -depunerea unui 
Proiect de management care să 
cuprindă o proiecție fundamen-
tală a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Clubului Sportiv 
Unirea Ungheni 2018, pentru 
perioada 2019-2021, strategii, 
programe,  proiecte,  măsuri 
concrete, cuantificabile ce vor fi 
avute în vedere în perioada de 
executare a contractului de mana-
gement. Dosarele de înscriere la 
concurs pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării 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 obliga-

toriu documentele prevăzute la 
art.6 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011 (actualizată). În 
termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosa-
relor, comisia de concurs va 
selecta dosarele pe baza îndepli-
nirii condițiilor de participare. 
Relaţii suplimentare privind bibli-
ografia şi conţinutul dosarului de 
înscriere se pot obţine la Primăria 
Oraşului  Ungheni ,  te lefon: 
0265.328.112, interior: 119 şi pe 
site-ul oraşului: www.ungheni-
mures.ro.

l  G r ă d i n i ț a  c u  P r o g r a m 
Prelungit Nr.5, cu sediul în locali-
tatea Bârlad, str.M.Kogălniceanu, 
nr.7, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: îngrijitor 
învățământ preşcolar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba pract ică în data de 
10.09.2019, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 10.09.2019, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndep l inească  următoare le 
condiţii: -studii: medii; -vechime: 
fără vechime. Condițiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul unității şi sunt 
cele prevăzute de art.250 lit.(I) din 
Legea 1/2011. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.5, Bârlad, 
str.M.Kogălniceanu, nr.7. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniței 
cu Program Prelungit  Nr.5, 
persoană de contact: Paiu Vero-
nica, telefon: 0335.418.893.

l Primăria Comunei Uda Cloco-
ciov, cu sediul în comuna Uda 
Clocociov, județul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de 
execuție vacantă de şofer pentru 
microbuzul şcolar, din cadrul 
Primăriei Comunei Uda Cloco-
ciov. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Uda 
Clocociov în data de 10.09.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, şi în data 
de 11.09.2019, ora 10.00, interviul, 
conform HG nr.286/2011. Condiții 
specifice: -nivelul studiilor: şcoală 
profesională; -permis conducere 
categoria D; -vechime în speciali-
tate ca şofer autobuz sau trans-
port persoane: minim 10 ani. 
Data-limită pentru depunerea 
dosaru lu i  de  concurs  e s t e 
02.09.2019. Bibliografia stabilită 

se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Uda Clocociov. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Uda 
Clocociov, la numărul de telefon: 
0347.405.634.

l Spitalul Municipal Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează în 
conformitate cu HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă nedetermi-
nată: -Asistent medical generalist 
-4 posturi: -diplomă de absolvire a 
şcolii postliceale în specialitatea 
asistent medical  generalist ; 
-adeverinţă de la OAMGMAMR 
Mureş pentru participare la 
concurs; -fără condiţii de vechime. 
-Personal auxiliar sanitar (infir-
mieră -5 posturi, îngrijitoare -2 
posturi, spălătoreasă -1 post şi 
agent DDD -1 post): -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără 
condiţii de vechime. -Muncitor 
cal if icat  (tâmplar -1 post) : 
-diplomă de absolvire a liceului 
s a u  a  ş c o l i i  p r o f e s i o n a l e ; 
-diplomă/certificat de calificare în 
meseria de tâmplar; -minim 1 an 
vechime în specialitate. -Muncitor 
calificat (electrician -1 post): 
-diplomă de absolvire a liceului 
s a u  a  ş c o l i i  p r o f e s i o n a l e ; 
-diplomă/certificat de calificare în 
meseria de electrician; -minim 1 
an vechime în special i tate . 
-Muncitor calificat (bucătar -1 
post): -diplomă de absolvire a 
liceului sau a şcolii profesionale; 
-diplomă/certificat de calificare în 
meseria de bucătar; -minim 1 an 
vechime în specialitate; -Muncitor 
necalificat bucătărie -2 posturi: 
-diplomă de absolvire a şcolii 
generale ;  - fără  condiţ i i  de 
vechime. Concursul se va desfă-
şura la sediul Spitalului Municipal 
Sighişoara, str.Zaharia Boiu, 
nr.40, astfel: -proba scrisă în data 
de 10.09.2019, astfel: -ora 09.00 
-pentru personal auxiliar sanitar; 
-ora 11.00 -pentru asistent 
medical generalist; -ora 13.00 
-pentru muncitori; -interviul în 
data de 16.09.2019, astfel: -ora 
09.00 -pentru personal auxiliar 
sanitar; -ora 11.00 -pentru asistent 
medical generalist; -ora 13.00 
-pentru muncitori. Dosarele de 
înscriere se depun la Biroul 
RUNOS al Spitalului Municipal 
Sighişoara, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunțului, respectiv până în data 
de 02.09.2018, între orele 09.00-
13.00. Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  B i r o u l  R U N O S , 
tel.0265.771.656, int.229 şi pe 
site-ul Spitalului Municipal Sighi-
şoara: www.spitalsighisoara.ro. 

l Primăria Comunei Dumbră-
vița, cu sediul în localitatea 
Dumbrăvița, str.Petofi Sandor, 
nr.31, județul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoa-
relor posturi contractuale de 
execuție vacante: -1 consilier 
juridic I în subordinea Consiliului 
Local; -2 inspectori de specialitate 
II la Compartimentul Relații cu 
publicul, arhivă; -1 inspector de 
specialitate IA la Compartimentul 
Administrativ, transport public şi 
sistematizare rutieră; -1 inspector 
de specialitate IA la Comparti-
mentul Servicii publice comuni-
tare; aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. Pentru a ocupa 
posturile contractuale vacante, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevă-
z u t e  î n  a r t . 3  a l  R e g u - 
lamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participări i  la concurs şi  a 
ocupării posturilor contractuale 
sunt: Consilier juridic I: -studii 
superioare absolvite cu licență în 
specialitatea ştiințe juridice, - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 4 ani; 
Inspectori de specialitate II 
-Compartimentul Relații  cu 
publicul, arhivă: -studii superioare 
absolvite cu licență, -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: 1 
an; Inspector de specialitate IA 
Compartimentul Administrativ, 
transport public şi sistematizare 
rutieră: -studii superioare absol-
vite cu licență în specialitatea 
ingineria sistemelor de circulație 
rutieră; -vechime în muncă: 7 ani; 
Inspector de specialitate IA 
Compartimentul Servicii publice 
comunitare: -studii superioare 
absolvite cu licență în speciali-
tatea economie şi administrarea 
afacerilor/economia turismului şi 
a serviciilor; -vechime în muncă: 7 
ani. Concursul se va organiza 
conform următorului calendar: 
- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
09.09.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data 
de 12.09.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs prevă-
zute în art.6 -Secțiunea 2 din 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, este 
02.09.2019. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile pe site-ul 
institutiei: www.https://prima-
ria-dumbravita.ro/secțiunea 
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Angajari. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Dumbrăvița, str.Petofi 
Sandor, nr.31, județul Timiș, 
telefon: 0256.214.272, interior: 21.

l Primăria Comunei Feliceni, cu 
sediul în localitatea Feliceni, str.
Pr inc ipală ,  nr.208 ,  judeţul 
Harghita, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de referent -șef 
pompieri, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011.  Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data de 
11.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii cu 
bacalaureat și specializare/perfec-
ționare de pompier; -vechime 
minimă: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Feliceni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei Feli-
ceni, persoană de contact: Kiss 
Zoltán, telefon: 0266.245.311, fax: 
0266.245.327, e-mail: conslocfeli-
ceni@gmail.com.

l Serviciul Județean de Ambu-
lanță, cu sediul în localitatea 
Giurgiu ,  Bulevardul  Mihai 
Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, 
organizează concurs, conform HG 
286/23.03.2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă nedetermi-
nată: -asistent medical PL, la 
substația Mogoșești. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -diplomă școală 
postliceală sanitară, vechime 
minimă în specialitate 6 luni. 
-șofer autosanitară II, la substația 
Mogoșești. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să 
îndep l inească  următoare l e 
condiții: -diplomă de bacalaureat, 
permis conducere categoria B și 
C,vechime 3 ani în specialitate de 
șofer profesionist, certificat de 
ambulanțier. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției în 
data de 11.09.2019, ora 10.00, 
proba scrisă (pentru ambele 
posturi), proba practică în data de 
13.09.2019, ora 10.00, pentru 
postul de asistent medical și în 
data 16.09.2019, ora 10.00, pentru 
postul de șofer autosanitară II, iar 
interviul în data de 17.09.2019, 
ora 10.00, pentru postul de asis-
tent medical și 18.09.2019, ora 
10.00, pentru postul de șofer auto-
sanitară II. Candidații vor depune 

dosarele de participare la concurs 
până la de 02.09.2019, ora 16.00. 
Bibliografie și relaţii suplimentare 
la sediul instituției, telefon: 
0246.212.020, mobil: 0723.243.809, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Gorescu 
Daniela.

l Serviciul Județean de Ambu-
lanță, cu sediul în localitatea 
Giurgiu ,  Bulevardul  Mihai 
Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, 
organizează concurs, conform HG 
286/23.03.2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă nedetermi-
nată: -economist I, la stația 
centrală Giurgiu. Pentru partici-
parea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: studii superioare 
economice cu diplomă de licență, 
vechime minimă în specialitate 3 
ani și 6 luni. -inginer IA, la stația 
centrală Giurgiu. Pentru partici-
parea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: studii superioare 
inginerie electronică și telecomu-
nicații cu diplomă de licență, 
vechime minimă în specialitate 6 
ani și 6 luni. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției în 
data de 10.09.2019, ora 10.00, 
proba scrisă (pentru ambele 
posturi), iar interviul în data de 
12.09.2019, ora 10.00, pentru 
postul de economist I și ora 14.00, 
pentru postul de inginer IA. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la de 
02.09.2019, ora 16.00. Bibliografie 
și relaţii suplimentare la sediul 
instituției, telefon: 0246.212.020, 
mobil:  0731.137.120, e-mail: 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Gorescu 
Daniela.

l Subscrisul Spitalul Orășenesc 
Sinaia, cu sediul în localitatea 
Sinaia, str.Spitalului, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcției contrac-
tual  vacante de economist , 
conform HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Economist -1 post vacant pe 
perioadă nedeterminată,  cu 
normă întreagă, la Serviciul 
ATAT. Condiții de participare: 
-cetățenia română; -studii superi-
oare în profilul economic cu 
diplomă de licență; -cunoștințe 
operare PC: Microsoft Office 
(Word, Excel), internet, e-mail; -se 
solicită condiții de vechime: 3 ani. 
Calendar de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă- 10.09.2019, 
ora 10.00;  -proba practică- 
16.09.2019, ora 10.00; -interviul- 

20.09.2019, ora 10.00. Dosarele de 
participare la concurs se depun la 
sediul Spitalului Orășenesc Sinaia, 
Biroul RUNOS, până la data de 
02.09.2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: tel.0244.311.951, 
int.27 sau 0244.311.951, int.46. 

l Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Cioată”, cu sediul în localitatea 
Todirești, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-numele funcției :  muncitor; 
-număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică 
în data de 10.09.2019, ora 11.00; 
-Proba interviu în  data de 
11.09.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii 10 clase sau 
școală profesională cu cel puţin 
una dintre calificările: tâmplar, 
instalator, electrician, lăcătuș, 
zugrav-vopsitor etc.; -vechime: 
minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Cioată”, sat Todirești. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 
Cioată”, sat Todirești, telefon: 
0235.459.179, fax: 0235.459.179, 
e-mail: scoala.todiresti@yahoo.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Prahova, cu sediul 
în localitatea Ploiești, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioadă 
determinată de 36 luni în cadrul 
P r o g r a m u l u i  N a ţ i o n a l  d e 
Cadastru și Carte Funciară; 
-Numele  funcţ ie i :  consi l ier 
cadastru  debutant ;  Număr 
posturi: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data de 
13.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru consilier 
cadastru debutant: -studii -studii 
universitare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, în 
specializarea cadastru, geodezie, 
îmbunătăţiri funciare; -vechime în 
specialitatea studiilor: nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, și la 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Prahova. 

Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Prahova, Ploiești, str.Unirii, 
nr.2, telefon: 0244.519.569, inte-
rior 206, fax: 0244.592.295 și pe 
site-ul OCPI Prahova: www.
ocpiph.ro/angajare.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, 
organizează concurs în data de 
05.06.2019, pentru ocuparea unui 
post de consilier juridic, gradul 
debutant, nivel studii superioare 
la Biroul juridic si relatii cu 
publicul- compartiment juridic,  
nivel de studii juridice. Condiţii 
specifice de participare: -Consilier 
juridic debutant: -Diplomă de 
licență în drept/ științe juridice. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 09.09.2019, ora 
09.00 -proba scrisă și 12.09.2019 
-proba interviu. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina –Serv. R.U.N.O., 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, până 
în data de 30.08.2019 și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afișată la 
sediul unităţii și pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv. R.U.N.O. 
sau la nr.de telefon: 0349/802.550.

l Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” -Ialomița, cu sediul 
în localitatea Slobozia, B-dul 
Matei Basarab, nr.26, judeţul 
Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -fotograf -debu-
tant -1 post,  conform H.G. 
nr.286/23.03.2011.  Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 10 septembrie 2019, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
13 septembrie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: studii medii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: nu este cazul; -curs de 
fotografie; -portofoliu de lucrări; 
-cunoștințe de utilizare a unor 
programe de prelucrare  de 
imagini. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Centrului Cultural 
U N E S C O  „ I o n e l  P e r l e a ” 
-Ialomița. Relaţii suplimentare la 
s e d i u l  C e n t r u l u i  C u l t u r a l 
U N E S C O  „ I o n e l  P e r l e a ” 

-Ialomița, persoană de contact: 
Va s i l i c a  N e d e l c u ,  t e l e f o n : 
0243.231.813,  e-mail: ionel-
perlea@yahoo.com. 

l Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” -Ialomița,  cu 
sediul în localitatea Slobozia, 
B-dul Matei Basarab, nr.26, 
judeţul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: numele 
funcţiei :  - îngrij itor -1 post, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011.  
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10 
septembrie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 13 septembrie 
2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii gene-
rale/medii ;  -vechime:  1  an; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Centrului Cultural 
U N E S C O  „ I o n e l  P e r l e a ” 
-Ialomița. Relaţii suplimentare la 
s e d i u l  C e n t r u l u i  C u l t u r a l 
U N E S C O  „ I o n e l  P e r l e a ” 
-Ialomița, persoană de contact: 
Va s i l i c a  N e d e l c u ,  t e l e f o n : 
0243.231.813, e-mail :  ionel-
perlea@yahoo.com.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu 
sediul în Brăila, Piața Traian, nr.3, 
810153, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Şef Secție 
-Memoriale. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10 septembrie 2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
16 septembrie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul muzeologiei sau istorie; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor de 10 ani dovedită cu 
adeverință de vechime sau carnet 
de muncă; -Experiență în reali-
zarea expozițiilor; -Minim 3 publi-
cații de specialitate; -Să cunoască 
o limbă de circulație internațio-
nală scris și vorbit nivel –mediu; 
-Abilități relaționare-comunicare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Muzeului Brăilei Carol I, cu sediul 
în Brăila, Piața Traian, nr.3, 
810153. Relaţii suplimentare la 
sediul: Muzeul Brăilei Carol I, 
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Piața Traian, nr. 3, 810153, Brăila, 
persoană de contact :  Vi lcu 
Geanina, 0755.667.080, tel./fax: 
0339.401.002/ 0339.401.403, 
e-mail: sediu@muzeulbrailei.ro.

l Comuna Bâlteni, Județul Gorj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant, pe peri-
oadă nedeterminată, de Maistru I 
în cadrul compartimentului 
Administrativ, funcție de natură 
contractuală. Concursul va avea 
loc la sediul Căminului Cultural 
Bâlteni, sat Bâlteni, în sala de 
ședință, după cum urmează: 1.în 
data de 10.09.2019, ora 11.00, va 
avea loc proba scrisă; 2.în data de 
11.09.2019, ora 11.00, va avea loc 
interviul. Dosarele de concurs se 
depun până la data de 2 septem-
brie 2019, ora 16.00, iar selecția 
dosarelor va avea loc în data de 4 
septembrie 2019. Poate participa 
la concurs persoana care îndepli-
nește următoarele condiții: studii 
medii cu specializarea de maistru; 
vechime- minim 5 ani în funcția 
de maistru; are cetăţenia română 
și domiciliul în România; are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; 
nu a fost condamnată pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie și de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; nu a 
fost destituită dintr-o funcţie 
publ ică  sau nu i -a  încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani. Dosarul de concurs 
va conţine în mod obligatoriu: a) 
cerere de înscriere la concurs 
adresata conducătorului autori-
tății sau instituției publice organi-
zatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea; c) copiile 
documentelor care sa ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speci-
alizări, precum și copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului 
solicitat; d) carnetul de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul judi-
ciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candi-
dează; f) adeverinţa medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-

punzătoare, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate; g) curri-
culum vitae. Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice. 
Actele vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Secretariatul comisiei  va fi 
asigurat de d-na Tudorescu 
Cosmina Lavinia- consilier II în 
cadrul biroului Contabilitate, 
R e s u r s e  U m a n e .  Te l e f o n 
0253.233.302.

l Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date din  Ministerul 
Afacerilor Interne scoate la 
concurs, în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată, în condi-
ţiile Legii nr.53/2003 -Codul 
muncii, republicată,  și ale HG 
nr.286/2011, ambele cu modifică-
rile și completările ulterioare, un 
post vacant de personal contrac-
tual -îngrijitor (spaţii verzi), studii 
gimnaziale, la Compartimentul 
Administrativ și Deservire (struc-
turi subordonate). Nu se solicită 
vechime în muncă și/sau în speci-
alitate. Concursul va avea loc la 
sediul DEPABD din municipiul 
București, str.Obcina Mare, nr.2, 
sectorul 6 și va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: 
-Termen-limită depunere dosare 
de participare: 30.09.2019, ora 
15.00; -Selecţia dosarelor de 
concurs- la data de 02.10.2019; 
-Proba practică- la data de 
13.11.2019, ora 10.00; -Interviul- 
la data de 18.11.2019, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul direcţiei, în zilele lucră-
toare, între 10.00-15.00. Relații 
suplimentare se pot obține la 
secretarul Comisiei de concurs 
la  sediul DEPABD -Serviciul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
021.440.24.40 sau 440.27.70, inte-
rior: 25.115/25.192 și pe site-ul 
instituţiei: https://depabd.mai.gov.
ro.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. 
Ion Jianu-Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: 1 post 
de asistent medical debutant 
(studii postlicele), bloc operator in 
sectia chirurgie generala (nu nece-
sita vechime ca s i  asistent 
medical). Concursul se va desfa-
sura in perioada 11.09.2019-
17.09.2019, incepand cu ora 10.00, 

la sediul S.M.U. Dr.Ion Jianu-Pi-
testi, dupa cum urmeaza: proba 
scrisa in data de 11.09.2019 ora 
10.00 si proba de interviu in data 
de 17.09.2019 ora 10.00. Perioada 
de depunere a dosarelor de 
inscriere la concursuri este: 
20.08.2019-02.09.2019. Data 
limita de depunere a dosarelor de 
i n s c r i e r e l a  c o n c u r s  e s t e : 
02.09.2019 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi 
si la Biroul Resurse Umane din 
S.M.U. Dr. Ion Jianu-Pitesti cu 
sediul in mun. Pitesti, str.Negru 
Voda nr.47, judetul Arges-telefon 
0248.218.090, 0248.218.172 inte-
rior 224, 266.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. 
Ion Jianu-Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: 1 post 
de infirmiera debutant (studii 
generale/medii), personal auxiliar 
sanitar in compartimentul de 
gastroenterologie din sectia medi-
cina interna (nu necesita vechime 
in specialitate). Concursul se va 
desfasura in perioada 11.09.2019-
17.09.2019, incepand cu ora 11.00, 
la sediul S.M.U.Dr. Ion Jianu-Pi-
testi, dupa cum urmeaza:proba 
scrisa in data de 11.09.2019 ora 
11.00 si proba de interviu in data 
de 17.09.2019 ora 11.00. Perioada 
de depunere a dosarelor de 
inscriere la concursuri este: 
20.08.2019-02.09.2019. Data 
limita de depunere a dosarelor de 
i n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e : 
02.09.2019 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi 
si la Biroul Resurse Umane din 
S.M.U. Dr.Ion Jianu-Pitesti cu 
sediul in mun. Pitesti, strada 
Negru Voda nr.47, jud. Arges-te-
lefon 0248.218.090, 0248.218.172 
interior 224, 266.

l Anunt pentru selectia si recru-
tarea a cinci membri executivi in 
Consiliul de Adminstratie pentru 
S.C. Active Conexe S.A. In 
conformitate cu OUG 109/2011 
privind Guvernata corporativa a 
intreprinderilor publice, comple-
tata cu Legea 111/2016, SC Active 
Conexe SA a selectat SC Alira 
Recruitment SRL pentru a-i oferi 
asistenta in procesul de selectie 
pentru ocuparea a cinci posturi de 
Membri Executivi. Societatea 
Active Conexe SA a fost infiintata 
ca urmare a obligatiilor asumate 
de catre statul roman (prin AAS) 
si Ford Romania in procesul de 
privatizare al Daewoo Automobile 
Craiova. Active Conexe este 
persoana juridica romana, avand 

forma juridica de societate pe 
actiuni si isi desfasoara activi-
tatea in conformitate cu legislatia 
romana si cu actul constitutiv al 
societatii aprobat de Adunarea 
Generala a Actionarilor. Socie-
tatea desfasoara in principal acti-
vitati in domeniul imobiliar si 
secundar administrarea depozi-
telor ecologice si administrarea 
imobilizarilor financiare. Criterii 
de calificare: 1. Studii universi-
tare; 2. Experienta de minim 3 ani 
in activitatea de management a 
unor societati comerciale private 
sau publice; 3. Cunostinte cu 
privire la bune practici de guver-
nanta corporativa; 4. Abilitati de 
management; 5. Bune competente 
interpersonale (abilitati de comu-
nicare, organizare, negociere, 
lucru in echipa); Criterii care 
constituie avantaje: 1. Cunoas-
terea unei limbi de circulatie 
internationala; 2. Cunoasterea 
legislatiei societatilor comerciale 
si a ordonantei privind guver-
nanta corporativa a intreprinde-
rilor publice; 3. Cunostinte de 
afaceri/legislative specific dome-
niului de activitate a societatii - 
tranzactii  privind domeniul 
imobiliar; 4. Experienta in dome-
niul economic, in domeniul de 
activitate al societatii si in pozitii 
de membru in consiliu de admi-
nistrare la societati pe actiuni; 
Procedura de evaluare/selectie 
cuprinde 3 etape: 1. Selectia 
CV-urilor 2. Interviurile cu 
consultantul extern 3. Interviurile 
finale cu reprezentantii actiona-
rilor SC Active Conexe SA. Depu-
nerea candidaturii: CV-urile 
candidatilor vor fi trimise, numai 
in format electronic, pe adresele 
de e-mail alina.dobra@alirajobs.
ro sau ramona.lapadatescu@alira-
jobs.ro pana cel tarziu in data de 
17 septembrie 2019. Nu se trimit 
alte documente in afara CV-ului 
(diplome, recomandari etc.); 
acestea vor fi trimise ulterior, la 
cerere. Toate aplicatiile primesc 
confirmare de primire cu „reply” 
catre adresa de la care au fost 
trimise, raspuns trimis de catre un 
consultant al Alira Recruitment. 
Candidatii care nu sunt invitati la 
interviu in cel mult 10 zile de la 
confirmarea primirii aplicatiei vor 
fi considerati respinsi, fara a fi 
nevoie de alta informare. Numai 
candidatii selectati de catre firma 
de recrutare in urma interviurilor 
(vor fi instiintati individual) vor 
depune urmatoarele documente 
necesare pentru inregistrarea 
candidaturii, pe suport hartie, in 
plic inchis si sigilat, pe care se va 
mentiona: „Procedura de selectie 
pentru completarea postului de 
membru al Consiliului de Admi-

nistratie al Active Conexe SA, 
Nume si Prenume Candidat”, la 
adresa de corespondenta S.C. 
Alira Recruitment SRL., str. 
Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti: • 
Curriculum Vitae in  l imba 
romana • Doua scrisori de reco-
mandare, care sa contina numele 
si datele de contact ale persoa-
nelor care ofera referintele • 
Copie a actului de identitate • 
Copii ale actelor de studii; • 
Cazier Judiciar • Declaratie pe 
propria raspundere din care sa 
rezulte ca in perioada in care a 
ocupat o functie de administrare/
management in cadrul unei regii 
sau societati comerciale, aceasta a 
inregistrat profit cel putin pe 
parcursul unui exercitiu financiar 
• Declaratie pe propria raspun-
dere data in conformitate cu 
prevederile art.33 din OUG 
109/2011 privind guvernanta 
corporative a intreprinderilor 
publice si ale art. 292 din Codul 
Penal privind falsul in declaratii • 
Declaratie pe propria raspundere 
privind statutul de functionar 
public sau alta categorie de 
personal din cadrul autoritatii 
publice tutelare ori din cadrul 
altor autoritati sau institutii 
publice, asa cum este prevazut la 
art. 28 din OUG 109/2011 • 
Declaratie pe propria raspundere 
privind starea de compatibilitate 
a candidatilor in conformitate cu 
prevederile legii 161/2003 privind 
unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demi-
nitatilor publice, a functiilor 
publice si in mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea corup-
tiei cu modificarile si completarile 
urmatoare. Reprezentantii Actio-
narilor SC Active Conexe vor lua 
decizia finala in ceea ce priveste 
stabilirea candidatilor finali. Prin 
transmiterea aplicatiei, candidatii 
isi dau acordul implicit ca datele 
lor personale sa fie procesate in 
scopul procedurii de recrutare si 
selectie. SC Active Conexe SA isi 
rezerva dreptul de a intervieva 
numai candidatii selectati. phone: 
0722272759. 

l Oficiul de Studii Pedologice și 
Agrochimice Vâlcea,  cu sediul în 
localitatea Rm. Vâlcea,  str. Oituz, 
nr 7,  judeţul Vâlcea  organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Numele 
funcţiei: Inginer chimist -debu-
tant-1 post;- Studii: studii superi-
oare in domeniu, de lunga durata, 
cu diploma de licenta;-Vechime: 
minim 1 an vechime in domeniu. 
Concursul se va desfășura astfe-
l:-Proba scrisă în data de 18.09 
.2019,  ora 10:00,-Proba practica 
si interviu în data de 24.09.2019,  
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ora 10:00.-Dosarele se depun pana 
la data de 09.09.2019, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare la sediul: Rm. 
Vâlcea, strada Oituz nr.7, persoană 
de contact: Vinereanu Monica 
telefon/Fax: 0250749652, E-mail: 
ospavalcea@yahoo.com.

l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Sf Ecate-
rina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 16 posturi de 
asistenţi medicali principali cu 
studii postliceale specialitatea 
medicină generală sau pediatrie; 4 
posturi de asistenţi medicali cu 
studii postliceale specialitatea 
medicină generală sau pediatrie; 2 
posturi de asistenţi medicali debu-
tanţi cu studii postliceale speciali-
tatea medicină generală sau 
pediatrie. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 10.09.2019, iar 
p r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
16.09.2019; ora şi locul de desfăşu-
rare al concursului (proba scrisă şi 
proba de interviu) vor fi anunţate 
pe site-ul www.assmb.ro. Termenul 
limită de înscriere va fi data de 
02.09.2019, orele 14:00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la 
Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Administraţiei Spitalelor si 
Serviciilor Medicale Bucureşti. 
Înscrierea candidaţilor se va face 
pe post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea şi participarea 
candidaţilor la concurs se pot 
obţine de la sediul instituţiei la 
Serviciul Resurse Umane, pe 
site-ul instituţiei www.assmb.ro 
sau la telefon 031.433.74.45/031.43
3.74.46.             

l U.M. 02495 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează pentru U.M. 02488 
Bucureşti –structură subordonată 
nemijlocit,  concursul pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual de 
conducere de şef birou gr. II: studii 
de specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, vechime 
în specialitatea studiilor: 5 ani, 
limba engleză - nivel avansat care 
se va testa în cadrul probei scrise şi 
probe i  de  interv iu ,  as tfe l : -
10.09.2019, ora 10.00 –proba 
scrisă;-16.09.2019, ora 10.00 –
interviul;-data limită de depunere 
a dosarelor –03.09.2019, ora 15.30.
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.Depunerea dosarelor şi orga-

nizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02495 Bucureşti, 
strada Izvor nr. 110, sector 5, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare 
concursului. Date de contact ale 
secretarului 0214104040/1011282.

l Autoritatea pentru Adminis-
trarea Sistemului Antigrindină şi 
de Creştere a Precipitațiilor 
anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale de execuţie vacantă de consi-
lier, gr. IA, cu contract individual 
de muncă pe perioadă nedetermi-
nată, la compartimentul comuni-
care şi relații publice.Condiţiile 
generale de participare la concurs 
sunt cele prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul-cadru, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare.Condiții 
specifice de participare pentru 
consilier, gr. IA –Compartimentul 
comunicare ş i  relați i  publi -
ce:-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în specializările comu-
nicare şi relații publice sau isto-
rie.-minim 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei.Condiţii de 
desfăşurare a concursului:-depu-
nerea dosarelor de înscriere: 19 -30 
august 2019, ora 17:00 la sediul 
instituției;-selecţia dosarelor: în 
maximum 2 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor;-proba scrisă: 10 
octombrie 2019, ora 10:30, la 
sediul  inst i tuț ie i  din Bucu-
reşti;-proba interviu: în maximum 
4 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise, la sediul institu-
ției.Condiţiile de participare şi 
bibliografia vor fi afişate la avizi-
erul de la sediul A.A.S.N.A.C.P. 
din Bucureşti, b-dul Carol nr. 12, 
etaj 2, sector 3 şi pe site-urile: 
http://posturi.gov.ro/; http://www.
asnacp.eu/.

l Anunţ public de scoatere la 
concurs a postului vacant de Refe-
rent de specialitate, gradul I, 
gradația I (S). Institutul Național 
pentru Cercetare şi Formare 
Culturală organizează, în temeiul 
Legii nr.53/2003-Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
p u b l i c e ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii-
cadru nr. 153/2047 privind salari-
zarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a OUG 
nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţi-
ilor publice şi a unor măsuri fiscal 
-bugetare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi proro-
garea unor termene, la sediul din 
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, 
Bucureşti, în perioada 19.08.2019-
13.09.2019, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de 
execuție, temporar vacant, de 
Referent de specialitate, gradul I, 
gradația I (S), în cadrul Comparti-
mentului Resurse Umane, pentru 
perioada determinată de 11 luni 
cupr insă  în t re  01 .10 .2019-
31.08.2020.Condiţii specifice 
postului:1. Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
acreditate, în ştiințe sociale/ştiin-
țele educației şi psihologie, absol-
vite cu diplomă de licență;.2. 
Perfecţionări (specializări): cursuri 
de perfecţionare/ specializare în 
domeniul resurselor umane/ curs 
de formare mediator, dezvoltare 
personală. 3.Vechimea în muncă/ 
specialitate necesară: minim 3 ani/
minim 6 ani. 4. Cunoştinţe de 
operare/ programare pe calculator: 
Microsoft Office/ programe de 
speciaitate. 5. Limbi străine: limba 
engleză nivel mediu. 6. Abilităţi, 
calităţi şi aptitudini necesare: abili-
tăți de negociere, diplomație, tole-
ranță,capacitate de comunicare, 
relaţionare şi cooperare în echipă, 
capacitate de analiză şi sinteză, 
adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii 
de stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic; corectitudine, moralitate, 
amabilitate, respect faţă de ceilalţi 
angajaţi şi față de partenerii şi 
colaboratorii INCFC, spirit de 
inițiativă, operativitate, perspicaci-
tate, responsabilitate personal.7. 
Cerinţe specifice: Cunoaşterea 
legislației şi a normelor aplicabile 
sistemului public în domeniul 
resurselor umane; capacitate de 
autoorganizare şi prioritizare a 
sarcinilor; capacitate de asumare a 
răspunderii; atenție sporită pentru 
detalii; competențe în culegerea, 
clasificarea şi interpretarea infor-
mațiilor în vederea pregătiriii 
rapoartelor; disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit în 
anumite condiţii; disponibilitate 
pentru deplasări în interes de 
serviciu în ţară şi străinătate. 
Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 27.08.2019, ora 
17.00, la sediul Institutului Nați-
onal pentru Cercetare şi Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, 

sector 3, Bucureşti (în incinta 
Ministerului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Voda -etaj 2, camera 
219), compartimentul Resurse 
Umane. Persoana de contact este 
d n a .  B o l o g a  E l e n a ,  t e l . : 
0721.286.410. Calendarul concur-
sului.1. Proba scrisă, ce va consta 
în redactarea unei lucrări, pe baza 
bibliografiei date şi se va desfăşura 
în data de 03.09.2019, ora 14.00 
(fără a se depaşi durata maxim 
admisă de 3 ore) la sediul INCFC 
din Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din Blvd. 
Mircea Voda -etaj 2, camera 
217).2. Interviul se se va desfăşura 
în data 09.09.2019, ora 14.00, la 
sediul INCFC din Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în 
incinta Ministerului Culturii 
-intrarea din Blvd. Mircea Voda 
-etaj 2, camera  217).Rezultatul 
final al concursului se afişează la 
sediu şi pe pagina de internet a 
INCFC (www.culturadata.ro), 
până la data de 13.09.2019.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi:-1 post temporar vacant de 
economist debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –superioare în 
ştiinţe economice; act doveditor4 
de absolvire a studiilor –diplomă 
de licenţă în specialitate, însoţită 
de suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); nivel de acces la infor-
maţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime: -. Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–03.09.2019 ora 09:00, interviu 
–10.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –26.08.2019. 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 741.-2 
posturi vacante de ambulanţier, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -nivel de studii – medii- 
diploma de bacalaureat  sau 
diplomă de absolvire a liceului; 
permis de conducere pentru şofer 
profesionist valabil pentru autove-
hicule din categoriile B si C; 
diplomă de absolvire a cursului de 
ambulanţier conform ordinului 
ministrului sănătăţii privind înfiin-

ţarea Şcolii de Ambulanţieri în 
cadrul Staţiei de Salvare a Munici-
piului Bucureşti, actual Serviciul 
de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 
precum şi în alte servicii judeţene 
de ambulanţă acreditate prin ordin 
al ministrului sănătăţii; nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 3 ani 
vechime ca şofer autosanitară I, 
SAU diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a liceului; 
certificat de calificare; diplomă de 
absolvire a cursului de ambulanţier 
conform ordinului ministrului 
sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii 
de Ambulanţieri în cadrul Staţiei 
de Salvare a Municipiului Bucu-
reşti, actual Serviciul de ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte 
servicii judeţene de ambulanţă 
acreditate prin ordin al ministrului 
sănătăţii; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis; condiţii de 
vechime: minim 3 ani vechime ca 
motorist, marinar sau conducător 
de şalupă  medicală. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă 
–10.09.2019 ora 09:00, interviu 
–17.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 159.-3 
posturi vacante de arhivar debu-
tant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii –
medii, generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor; nivel de acces 
la informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă 
–10.09.2019 ora 09:00, interviu 
–17.09.2019 ora 09:00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.
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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 227.-1 
post vacant de referent debutant, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii –
studii medii; diplomă de bacalau-
reat; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime: - .Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă – 
10.09.2019 ora 09:00, interviu 
–17.09.2019 ora 09:00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 227.-15 
posturi vacante de brancardier, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii –
minim generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor; permis de 
conducere categoria B; nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”;  
condiţii de vechime: nu e cazul. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –10.09.2019 ora 12:30, 
interviu –17.09.2019 şi 18.09.2019 
ora 09:00 , la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
î n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e : 
20.08.2019 –02.09.2019. 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.-22 
posturi vacante de infirmieră debu-
tant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii –
minim generale; act doveditor al 
studiilor absolvite; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă 
–10.09.2019 ora 09:00, interviu 
–17.09.2019 şi 18.09.2019 ora 09:00 

, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.08.2019 – 02.09.2019. 
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.-12 
posturi vacante de îngrijitoare, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii –
minim  generale; act doveditor al 
studiilor absolvite; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; condiţii de vechime: nu 
e cazul. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă –10.09.2019 ora 
09:00, interviu –17.09.2019 şi 
18.09.2019 ora 09:00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 – 02.09.2019. 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 muncitor cali-
ficat I (bucătar), conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –minim generale; 
curs/certificat de calificare în 
meseria de bucătar; act doveditor 
de absolvire a studiilor şi a califi-
cării; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime :minim 9 ani vechime în 
meseria de bucătar.  Concursul se 
va desfăşura astfel: proba practică 
–10.09.2019 ora 09:00, interviu– 
17.09.2019 ora 09:00  la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 594.-1 
post vacant de asistent medical 
debutant –specialitatea balneofizi-
okinetoterapie şi recuperare, 
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 speciali-
tatea balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare; diplomă de bacalau-
reat; certificat de membru OAMG-
M A M R  – a s i s t e n t  m e d i c a l 
balneofizioterapie şi recuperare, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical balneofizioterapie şi recu-
perare, avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa –
valabilă, pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMG-
MAMR; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 11.09.2019 ora 12:30, 
interviu –18.09.2019 şi 19.09.2019 
ora 09:00 , la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr.Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
î n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e : 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 142.-1 
post vacant de asistent de farmacie 
p r i n c i p a l ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice:- 
nivel  de studii  –postl iceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea 
farmacie; diplomă de bacalaureat; 
adeverinţă examen de grad prin-
cipal –asistent farmacie; certificat 
de membru OAMGMAMR –asis-
tent farmacie –grad principal, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. 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 prin-
cipal), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs vala-
bilă, eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent farmacie –grad 
principal); nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: 

minim 5 ani  ca  as istent  de 
farmacie. Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–11.09.2019 ora 12:30, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 09:00 
, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.08.2019 –02.09.2019. 
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 142.-5 
posturi vacante de asistent medical 
–specialitatea laborator, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea labo-
rator; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMG-
MAMR –asistent medical –specia-
litatea laborator, avizat şi valabil la 
data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei de 
asistent medical –specialitatea  
laborator (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent 
medical -specialitatea laborator), 
avizat şi valabil la data concur-
sului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs -valabilă, 
eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical –speci-
alitatea laborator); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 6 luni ca asistent 
medical –specialitatea laborator (să 
nu deţină gradul principal ca asis-
tent medical –specialitatea labo-
rator). Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă –11.09.2019 ora 
12:30, interviu– 18.09.2019 şi 
19.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019– 02.09.2019. 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 142.-70 
posturi vacante de asistent medical 
debutant –specialitatea medicină 
g e n e r a l ă ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel  de studii  –postl iceale; 

diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de bacalau-
reat ;  cer t i f i ca t  de  membru 
OAMGMAMR– asistent medical 
generalist, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist, 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 obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: -. Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–11.09.2019 ora 0900, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 
09:00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la  concurs  es te :  20 .08 .2019 
–02.09.2019. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sector 1 –telefon 021.319.30.51 –61 
interior 142.-10 posturi vacante de 
asistent medical principal –specia-
litatea medicină generală, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de bacalau-
reat; adeverinţă examen de grad 
principal– medicină generală; 
certificat de membru OAMG-
MAMR –asistent medical –grad 
principal în medicină generală, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical –grad principal în medi-
cină generală (pentru persoanele 
care exercită profesia de asistent 
medical  principal –medicină gene-
rală), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs vala-
bilă, eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical prin-
cipal –medicină generală); nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
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catului 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 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 09:00 
, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.08.2019 –02.09.2019. 
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 142.-10 
posturi vacante de asistent medical 
debutant –specialitatea medicină 
g e n e r a l ă ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel  de studii  –superioare; 
diplomă de licenţă în specialitatea 
asistenţă medicală generală, înso-
ţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; certificat 
de membru OAMGMAMR –asis-
tent medical generalist licenţiat, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical generalist licenţiat, 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 obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: -. Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă – 
11.09.2019 ora 09:00, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 
09:00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la  concurs  es te :  20 .08 .2019 
–02.09.2019. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sector 1 –telefon 021.319.30.51 –61 
interior 142.-15 posturi vacante de 
asistent medical –specialitatea 
medicină generală, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii – superioare; 
diplomă de licenţă în specialitatea 
asistenţă medicală generală, înso-
ţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; certificat 
de membru OAMGMAMR –asis-
tent medical generalist licenţiat –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 
–(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist licenţiat), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs 
–valabilă, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist licenţiat); nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului 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– 
11.09.2019 ora 0900, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 
09:00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la  concurs  es te :  20 .08 .2019 
–02.09.2019. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sector 1 –elefon 021.319.30.51 –61 
interior 142.-5 posturi vacante de 
asistent medical principal –specia-
litatea medicină generală, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –superioare; 
diplomă de licenţă în specialitatea 
asistenţă medicală generală, înso-
ţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; adeverinţă 
examen de grad principal –medi-
cină generală; certificat de membru 
OAMGMAMR– asistent medical 
generalist licenţiat –grad principal 
în medicină generală, avizat şi 
valabil la data concursului. Certifi-
catul va fi însoţit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical gene-
ralist licenţiat –grad principal în 
medicină generală (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist licenţiat 
–grad principal), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs 
–valabilă, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist licenţiat –grad 
principal); nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
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 desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu 
–18.09.2019 şi 19.09.2019 ora 09:00 
, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.08.2019 –02.09.2019. 
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 142. -1 
post vacant de economist debutant, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii –
superioare in ştiinţe economice; act 
doveditor de absolvire a studiilor –
diploma de licenţă însoţită de 
suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); diplomă de bacalau-
reat; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime: -. Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu 
–18.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 560.-1 
post vacant de psiholog practicant, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii: 
superioare în domeniul psihologiei; 
diplomă de licenţă însoţită de 
suplimentul descriptiv/ foaia 
matricolă; să deţină atestate de 
liberă practică, în următoarele 
specialităţi: psihologie clinică, 
psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale; nivel de acces 
la informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ i e i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: 1 an  vechime 
ca psiholog stagiar. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu– 
18.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 – 02.09.2019. 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 560.-1 
post vacant de muncitor calificat I 
( z u g r a v ) ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –minim generale; 
curs/ certificat de calificare în 
meseria de zugrav; act doveditor 
de absolvire a studiilor şi a califi-
cării; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime :minim 9 ani vechime în 
meseria de zugrav.  Concursul se 
va desfăşura astfel: proba practică 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu 
–18.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 594.-1 
post vacant de muncitor calificat I 
(e lectr ic ian) ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii -minim generale; 
curs/ certificat de calificare în 
meseria de electrician; act dove-
ditor de absolvire a studiilor şi a 
calificării; nivel de acces la infor-
maţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime :minim 9 ani vechime în 
meseria de electrician. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba prac-
t ică  –11.09 .2019 ora  09 :00 , 
interviu– 18.09.2019 ora 09:00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 20.08.2019 –02.09.2019. 
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 594.-1 
post vacant de muncitor calificat I 
( ins ta la tor ) ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –minim generale; 
curs/ certificat de calificare în 
meseria de instalator; act doveditor 
de absolvire a studiilor şi a califi-
cării; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 

vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime :minim 9 ani vechime în 
meseria de instalator. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba practică 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu– 
18.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 594; -3 
posturi vacante de muncitor cali-
ficat I (lăcătuş), conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –minim generale; 
curs/ certificat de calificare în 
meseria de lăcătuş; act doveditor 
de absolvire a studiilor şi a califi-
cării; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
cert if icatului  de  securi tate ; 
vechime :minim 9 ani vechime în 
meseria de lăcătuş. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba practică 
–11.09.2019 ora 09:00, interviu– 
18.09.2019 ora 09:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019 –02.09.2019. 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 594.-11 
posturi vacante de registrator 
medical debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –studii medii de 
specialitate sau studii medii; 
diplomă de bacalaureat; nivel de 
acces la informaţii clasificate sau 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
d e  s e c u r i t a t e ;  v e c h i m e :  - .  
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă – 12.09.2019 ora 09:00, 
interviu– 19.09.2019 şi 20.09.2019 
ora 09:00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
î n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e : 
20.08.2019– 02.09.2019. 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 
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Vulcănescu nr. 88, sector 1 –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 108.-1 
post vacant de referent de speciali-
tate debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –superioare in 
relaţii publice şi comunicare sau 
filologie; act doveditor de absolvire 
a studiilor –diplomă de licenţă 
însoţită de suplimentul descriptiv 
(foaia matricolă); diplomă de 
bacalaureat; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ ie i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 12.09.2019 ora 12:30, 
interviu – 19.09.2019  ora 09:00 , la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
c o n c u r s  e s t e :  2 0 . 0 8 . 2 0 1 9 
–02.09.2019. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1 –telefon 021.319.30.51 –61 
interior 560.-1 post vacant de 
inspector de specialitate debutant, 
conform H.G.  nr.286 /2011 . 
Condiţii specifice: nivel de studii –
superioare in ştiinţe economice sau 
juridice; 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 verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ ie i  de  acces  la  informaţ i i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă  
–12.09.2019 ora 09:00, interviu 
–19.09.2019  ora 09:00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
20.08.2019– 02.09.2019. 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 142.

l Agenţia Naţională Antidrog din 
subordinea Ministerului Aface-
rilor Interne, scoate la concurs, 
prin recrutare din sursă externă, 2 
posturi vacante medic specialist 
(personal contractual) în speciali-
tatea ,,psihiatrie” la Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog pentru Sectorul 6 Bucu-
reşti, respectiv la Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog al  județului  Iaş i . 
Condiţii specifice pentru posturile 
de medic specialist: absolvent de 
studii superioare de lungă durată 
în domeniul fundamental ştiinţe 
biologice sau biomedicale, ramura 
de licenţă medicină, diplomă de 
licenţă medicină; să fie confirmaţi 
medic specialist în specialitatea 
medicină de familie, în conformi-
tate cu reglementările Ministe-
rului Sănătăţii şi Colegiului 
Medicilor din România;să deţină 
autorizaţie de liberă practică vala-
bilă, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare în specialitatea psihia-
trie, vizată pe anul în curs; să 
deţină asigurare de malpraxis în 
termen;să aibă 4 ani vechime în 
muncă;să fie declaraţi apt medical 
şi psihologic; Concursul se va 
desfăşura la sediul Agenţiei Naţi-
onale Antidrog din Bd.-ul Unirii 
nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, 
Bucureşti ,  astfel : la data de 
17.09.2019, începând cu ora 10.00 
–  p r o b a  s c r i s ă ; l a  d a t a  d e 
20.09.2019, începând cu ora 10.00 
– interviul.Dosarele de concurs se 
depun la Biroul Resurse Umane 
din cadrul Agenţiei Naţionale 
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37, 
bloc A 4, parter, Sector 3, Bucu-
reşti, tel. 021/3233030, interior 
21721, până la data de 02.09.2019, 
ora 14.00.Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursului, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe pagina de internet 
www.ana.gov.ro.

l Agenţia Naţională Antidrog din 
subordinea Ministerului Aface-
rilor Interne, scoate la concurs, 
prin recrutare din sursă externă, 6 
posturi vacante medic specialist 
(personal contractual) în speciali-
tatea ,,medicină de familie” la 
Centrele de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog ale judeţelor 
Bacău, Bihor, Galați, Ilfov, Mureş 
şi Vâlcea. Condiţii specifice pentru 
posturile de medic specialist: 
absolvent de studii superioare de 
lungă durată în domeniul funda-
mental ştiinţe biologice sau biome-
d i c a l e ,  r a m u r a  d e  l i c e n ţ ă 
medicină, diplomă de licenţă 
medicină; să fie confirmaţi medic 
specialist în specialitatea medicină 
de familie, în conformitate cu 
reglementările Ministerului Sănă-
tăţii şi Colegiului Medicilor din 
România;să deţină autorizaţie de 
liberă practică valabilă, în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare în 
specialitatea medicină de familie, 
vizată pe anul în curs; să deţină 
asigurare de malpraxis în termen; 

să aibă 3 ani vechime în muncă; să 
fie declaraţi apt medical şi psiho-
logic;Concursul se va desfăşura la 
sediul Agenţiei Naţionale Anti-
drog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc 
A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, 
astfel:-la data de 18.09.2019, înce-
pând cu ora 10.00 – proba scri-
să ; - la  data  de  23 .09 .2019 , 
începând cu ora 10.00 – interviul.
Dosarele de concurs se depun la 
Biroul Resurse Umane din cadrul 
Agenţiei Naţionale Antidrog din 
Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, 
parter, Sector 3, Bucureşti, tel. 
021/3233030, interior 21721, până 
la data de 02.09.2019, ora 14.00. 
Documentele aferente concur-
sului, respectiv anunţul cuprin-
zând condiţ i i le  generale  ş i 
specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursului, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe pagina de internet 
www.ana.gov.ro.

l Primăria Comunei Borca, 
Județul  Neamț:  organizare 
concurs/examen pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
Referent, gradul profesional 1A în 
cadrul Compartimentului Biblio-
tecă şi Cămin cultural, astfel: “In 
Jurnalul Național din  6 august 
2019,, la anunţul cu nr. de înregis-
trare 6963 din 1 august 2019 al 
Primăriei Comunei Borca, adresă: 
sat Borca, comuna Borca, județul 
Neamț pentru  ocuparea funcției 
contractuale vacante de Referent, 
gradul profesional 1A în cadrul 
Compartimentului Bibliotecă şi 
Cămin cultural, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, se fac următoa-
rele rectificări: 1) -în loc de: „1 
septembrie 2019, ora 10,00  inter-
viul ” se va citi: „4 septembrie 
2019, ora 10,00 interviul”; 2) -în 
loc de: ,,vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice – 9 ani” se va citi: 
,,vechime în specialitatea studiilor 
– 9 ani”. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

PRESTĂRI SERVICII
l Înființare societate Bucureşti şi 
Ilfov, consultanță fiscală gratuită. 
P e n t r u  d e t a l i i  s u n a ț i  l a : 
0785.099.091.

CITAŢII
l Domnul Pasat Constantin 
născut în Dorohoi, Botoşani, 
23.05.1969 este citat pentru a se 
prezenta la Tribunalul din Lago-
negro (Potenza) Italia, secţia civilă 
în ziua de 21.11.2019 la ora 9.30, 
pentru procesul de adopţie, 
înaintat de fiul Pasat Albert 
Constantin.

DIVERSE
l Aceasta informare este efec-
tuata de  SC Avellana Harvest 
Natura SRL, cu sediul in mun. 
Arad, str. I.L. Caragiale, nr. 22, 
jud. Arad, ce intentioneaza sa 
solicite de la ABA Crisuri Oradea 
obtinerea unui Aviz de gospo-
darire a apelor pentru,,Infiintare 
plantatie de aluni Avellana in 
extravilanul loc. Cermei, com. 
Cermei “, jud. Arad. Aceasta 
investitie este o investitie noua. Ca 
rezultat al procesului de realizare 
a investitiei nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifica-
rile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea Avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solici-
t a n t u l  d e  a v i z  l a  a d r e s a 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului  la adresa sus 
mentionata sau pot inainta obser-
vatii in termen de 5 zile de la data 
publicarii la A.B.A. Crisuri, str. I. 
Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. 
Bihor.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Denumire  județ: 
Braşov. Denumire UAT: Hârseni. 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Hârseni, judetul Braşov, 
anunță  publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
Planul parcelar T31: A629, A633, 
A634, F630, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform  
art.14  alin.(1) şi (2)  din Legea 
cadastrului şi a publicității Imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Data de început a afişării: 
20.08.2019. Data de sfârşit a 
afişării: 20.10.2019. Adresa locului 
afişării publice: Primaria Hârseni, 
situată în Comuna Hârseni, sat  
Harseni, nr.175, județul Braşov, 
precum şi pe pagina de internet: 
http://www.primariaharseni.ro. 
Cererile  de  rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Hârseni. Informații  
privind  Programul  național  de  
cadastru şi carte  funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Aduc mulțumirile şi recunoş-
tința mea d-lui Director General 
Călin Viorel şi d-nei Director 
Executiv Șindilă Mihaela pentru 
decizia luată de dumneavoastră 

de a salva un om de la moarte! Cu 
toată dragostea şi respectul! Palas 
Aurel  (fratele d-nei  Baican 
Margareta, care se află la azilul de 
bătrâni din Pucheni- Moşneni, 
jud.Prahova). 

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştința celor 
interesați că petenta Barti Klara a 
solicitat Judecătoriei Braşov să se 
constate că a dobândit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Tărlun-
geni, strada Principală nr 655, 
înscris în CF NR 107769 Tărlun-
geni, sub nr top 3148, proprietate 
Tabulară a numitului Șara Istvan 
(Ștefan), cu îndeplinirea condiți-
ilor prevăzute de art 28 din 
Decretul Lege NR 115 / 1938.   
Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Braşov, în 
termen de o lună de la data 
afişării şi publicării prezentei 
somații in Dosarul Civil nr 7239 
/197/2019 cu termenul de judecată 
23.09.2019 , sala J2, ora 9:00.

LICITAŢII
l SC “Intergepa Trans” SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
l icitaţie  publică în data de 
03.09.2019 ora 14,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova, teren intra-
vilan si arabil in suprafata de 
25.460 mp situat in Oltenita, Șos, 
Călăraşi, Km 4, jud. Călăraşi si 
urmatoarele cladiri situate pe 
acesta:Cladire camin apa;Cladire 
bucatarie furaje;Cladire cantina 
fi ltru;2 cladiri  hala;Cladire 
moara;Rezervor apa.In caz de 
n e a d j u d e c a r e  i n  d a t a  d e 
03.09.2019, se vor organiza licitatii 
s i  in  datele  de  10.09.2019, 
17.09.2019, 24.09.2019, 01.10.2019 
si 08.10.2019 ora 14,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON + TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din pretul oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de 
lichidare sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face în 
baza prevederi lor  Legi i  nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie se 
va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitatiei pana la 
ora 16,00. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 
din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0743-023634.

l SC “Lupu Confex” S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
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Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în data 
de 03.09.2019, ora 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri:cladire situata in Urlati, 
str. 1 Mai, nr. 141, jud. Prahova si 
terenul aferent cladirii in cota 
corespunzatoare fiecarui spatiu;-
teren extravilan St – 22.366,35 mp 
situat in Valea Bobului, Urlati, 
jud. Prahova (in indiviziune cu 
doua persoane fizice);-autoutili-
tara VW LT35, an fabricatie 
2003;In caz de neadjudecare in 
data de 03.09.2019, se vor mai 
organiza licitatii, in zilele de 
1 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  1 7 . 0 9 . 2 0 1 9  s i 
24.09.2019 la ora 13.00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea 
bunului plus TVA. Achitarea lor 
se poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare al debitoarei 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitaţiei pana la ora 16.00. Bunu-
rile se vor vinde libere de sarcini 
conform art .  53  din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.

l SC “Utilrep Serv” SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
l icitaţie  publică în data de 
03.09.2019 ora 12,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova:Teren in 
suprafata de 291 mp. situat in 
Ploiesti;Container birou - 3 buca-
ti;Autoturisme, autotractoare, 
semiremorca.In caz de neadjude-
care in data de 03.09.2019, se vor 
mai organiza licitatii, in zilele de 
1 7 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
15.10.2019, 29.10.2019 la aceeasi 
ora. Prețul de pornire a licitatiei 
este cel stabilit în raportul de 
evaluare. Bunurile se pot vinde 
atat individual cat si in bloc. 
Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea individuala a imobilelor 
este de 500 lei + TVA si se achită 
c u  O P  i n  c o n t u l  n r . 
RO45BACX0000000196082000 
deschis la UNICREDIT BANK – 
Sucursala Ploiesti, pe seama lichi-
datorului judiciar C.I.I PETCU 
VIORICA sau in numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 
34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova. 
Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea in bloc a imobilelor este 

de 1.000 lei + TVA si se achită 
p r i n  O P  i n  c o n t u l  n r. 
RO45BACX0000000196082000 
deschis la UNICREDIT BANK – 
Sucursala Ploiesti, pe seama lichi-
datorului judiciar C.I.I. Petcu 
Viorica sau in numerar la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 
34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON plus TVA, garanţia 
de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare al SC “UTIREP SERV” 
SRL. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitatiei pana la ora 16,00. Bunu-
rile se vor vinde libere de sarcini 
conform art .  53  din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

l SC “Vasrep Petro Construct” 
SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
PETCU VIORICA , scoate la 
vânzare prin licitaţie publică în 
data de 03.09.2019, ora 14,30 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, 
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. 
A, ap. 2, jud. Prahova:constructie 
(demisol, parter si etaj) Scu - 
457,10 mp si  teren aferent 
constructiei in suprafata totala de 
2756 mp din care 1864 mp Cc si 
892 mp teren arabil situat in 
comuna Filipestii de Targ, sat 
Marginenii de Jos, jud. Prahova. 
In caz de neadjudecare in data de 
03.09.2019, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 10.09.2019, 
1 7 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  2 4 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
0 1 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  0 8 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  2 2 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
29.10.2019, 05.11.2019, ora 14.30. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON plus TVA, garanţia 
de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare al SC “VASREP PETRO 
CONSTRUCT” SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se 
va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitatiei pana la 
ora 16,00. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 
din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l Municipiul  Iaşi, avand Cod 
fiscal 4541580, cu sediul în  B-dul 
Ştefan cel Mare si Sfânt, nr.11, 

Telefon /fax:  0232.267.582, 
E-mail: evidenta.patrimoniu@
primaria-iasi.ro, anunta reluarea 
licitatiei publice din data de 
02.08.2019 pentru „Concesionarea 
suprafeței de teren  de 2.475mp, 
situată in Iaşi, strada Muşatini 
nr.57, cu număr cadastral 162751, 
proprietate publică a Municipiului 
Iaşi, amplasat în vecinătatea 
Centrului de Medicină de Familie 
din cartierul Alexandru cel Bun, 
pe o perioada de 25 ani, în vederea 
amenajării unei parcări  publice 
supraterane etajate cu regim de 
înălțime D+P+3 E”. Documen-
tația de atribuire poate fi procu-
rată de la sediul  Municipiului 
Iaşi-Direcția Evidența Patrimoniu 
Public şi Privat, situat în Şoseaua 
Națională, nr.43 etajul 5, telefon 
0232 .264 .246  - in t .112 ,  fax 
0232.264.508. Costul unui exem-
plar din documentatia de atri-
buire, este -100 lei. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
02.09.2019. Data limită de depu-
nere a ofertelor:  09.09.2019, ora 
13,00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Sediul Munici-
piului Iaşi, Şoseaua Națională 
nr.43 -Direcția Evidența Patri-
moniu Public şi Privat, Registra-
tura DEPPP, parter; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare oferta: un singur exemplar. 
Data şi locul în care se desfaşoară 
şedința publică de deschidere a 
ofertelor: sediul Municipiului Iaşi 
–bulevardul Ştefan cel Mare şi 
S f â n t ,  n r. 1 1 ,  s a l a  3 ,  d a t a 
10.09.2019 ora 12,00. Instanta 
competenta in solutionarea litigi-
ilor –Tribunalul Iasi-Palatul de 
Justitie din Iasi, strada Elena 
Doamna, nr.1A, Sectia Contencios 
Administrativ, cu recurs la Curtea 
de Apel  Ias i ,  s trada Elena 
Doamna nr.1 A, tel. 0232.235.033; 
termenele pentru sesizarea instan-
telor sunt cele stabilite in Legea 
Contenciosului Administrativ 
554/2004. Anuntul de licitatie a 
fost transmis catre Monitorul 
Oficial al Romaniei in data de 
14.08.2019. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei 
de atribuire si conditiile de partici-
pare la licitatie se  pot obtine la 
sediul Municipiului Iasi -Directia 
Evidenta. Patrimoniu Public si 
Privat , Soseaua Nationala nr.43, 
etajul 5, –telefon 0232.264.246 
int.112; sau tel. 0232.264.548 fax 
0232.264.508.

l Oraşul Videle,  cod fiscal 
6853155, în condițiile prevederilor 
O r d o n a n ț e i  d e  U r g e n ț ă 
nr.57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, Partea a-V-a, orga-
nizează licitație publică deschisă 
în vederea închirierii spațiului în 

suprafață de 27,43 mp, cu desti-
nația de Laborator Tehnică 
Dentară din incinta Centrului 
Medical Videle, str. Parcului, 
nr.31. Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată contra sumei 
de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, Compartiment 
A.D.P.P, începând cu data de 
20.08.2019, zilnic între orele 9.00-
16.00, persoana de contact: Ivanov 
Tanța. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.09.2019. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 17.09.2019, ora 16:00. 
Locul de depunere a ofertelor 
-sediul Primăriei oraşului Videle, 
s t r.  R e p u b l i c i i ,  n r. 2 ,  j u d . 
Teleorman, E-mail: primariavi-
d e l e @ y a h o o . c o m ,  t e l : 
0247/453017, fax: 0247/453015. 
Fiecare ofertă se depune într-un 
singur exemplar. Şedința publică 
de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
oraşului Videle, Sala de Şedințe, în 
data de 18.09.2019, ora 10:00. 
Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Teleorman -secția de contencios 
administrativ cu sediul în munici-
piul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr.53, tel.  0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@
just.ro.

l Oraşul Videle,  cod fiscal 
6853155, în condițiile prevederilor 
O r d o n a n ț e i  d e  U r g e n ț ă 
nr.57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, Partea a-V-a, orga-
nizează licitație publică deschisă 
în vederea concesionării spațiului 
pentru alimentație publică (resta-
urant -grătar -bar) -Hala Lactate 
şi Carne în suprafață de 28,04 mp, 
situat în Videle, str. Parcului, 
nr.10, Piața Agroalimentară 
Videle. Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată contra sumei 
de 30 lei de la sediul Primăriei 
oraşului Videle, Compartiment 
A.D.P.P, începând cu data de 
20.08.2019, zilnic între orele 9.00-
16.00, pers. de contact: Ivanov 
Tanța. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11.09.2019. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 18.09.2019, ora 16:00. 
Locul de depunere a ofertelor 
-sediul Primăriei oraşului Videle, 
s t r.  R e p u b l i c i i ,  n r. 2 ,  j u d . 
Teleorman, E-mail: primariavi-
d e l e @ y a h o o . c o m ,  t e l : 
0247/453017, fax: 0247/453015. 
Fiecare ofertă se depune într-un 
singur exemplar. Şedința publică 
de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
oraşului Videle, Sala de Şedințe, în 
data de 19.09.2019, ora 10:00. 
Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 

Teleorman -secția de contencios 
administrativ cu sediul în munici-
piul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr.53, tel.  0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@
just.ro.

l Penitenciarul-Spital Mioveni cu 
sediul în Mioveni, B-dul Dacia, nr. 
1, județul Argeş, tel. 0248.260.000, 
fax 0248.260.143, organizează în 
data de 30.08.2019, ora 11.00, 
licitaţie publică pentru încheierea 
unui contract în scopul implemen-
tării unui sistem de telefonie în 
vederea exercitării dreptului deţi-
nuţilor la convorbiri telefonice, în 
condiţiile stabilite de Decizia nr. 
463/2017 completată şi modificată 
a directorului general al Adminis-
trației Naționale a Penitenciarelor. 
Taxa de participare la licitație este 
de 500 de lei. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 35 lei/mp/lună. 
Documentația de atribuire şi 
caietul de sarcini se pot obţine 
contra cost, pentru suma de 30 lei, 
direct de la sediul Penitenciaru-
lui-Spital Mioveni, în baza unei 
solicitări scrise . Acestea pot fi 
solicitate şi gratuit, în format elec-
tronic, la adresa de e-mail  achi-
zitii.spmioveni@anp.gov.ro. 
Informaţii suplimentare la sediul 
u n i t ă ţ i i  s a u  l a  t e l e f o n 
0248.260.000 int. 245, persoană de 
contact: Cosmin Mitrică.

PIERDERI
l SC Cardio Perfect AMT SRL, 
J28/404/04.04.2008, 
CUI:23656480,  cu sediul  în 
Slatina, str.Primăverii, nr.24, bl.
CAM5, sc.A, ap.33, jud.Olt, prin 
prezenta arăt că am pierdut actele 
constitutive ale societății, respectiv 
certificat de înregistrare,  B 
2373211/07.11.2011, certificat 
c o n s t a t a t o r  s e d i u l  s o c i a l 
nr.19192/11.11.2011 şi certificat 
constatator privind sediu secundar 
nr.19192/11.11.2011.

l Pierdut Certificat constatator 
emis de ORC Arad pentru SC 
Diarol Gencom SRL. Îl declar nul.

l Pierdut certificate constatatoare 
1 6 2 7 9 / 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3  s i 
507320/09.03.2012, eliberate de 
O.R.C. Arad pentru Daniela Gold 
Expres SRL. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator nr 
26112/15.06.2007, eliberat de 
O.R.C. Arad pentru SC Diarol 
Gencom SRL. Il declar nul.

l Pierdut certificate constatator 
nr 56685/03.11.2008, eliberat de 
O.R.C. Arad pentru SC Ana SRL. 
Il declar nul.


