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OFERTE SERVICIU
l Oferim cursuri şi stagii, avizate 
ISCIR şi autorizare ANC, la cele 
mai avantajoase preţuri. Nu 
ezitaţi să ne contactaţi pentru 
oferte personalizate sau vizitaţi-ne 
pe www.nidri.ro

l Firmă distribuţie produse 
alimentare zona Metro Voluntari 
angajează manipulant marfă şi 
şofer livrator. CV pe mail: anga-
jari@senic.ro sau tel: 0741.244.002

l Firma Express Kurier Europa c
aută colaboratori cu maşini de 
3.5t pentru transport marfă în 
UE. Şoferul obligatoriu trebuie să 
vorbească engleză sau germană pe 
u n  n i v e l  m i n i m .  Te l . : 
0043/6628.797.72.18, tub.at@exs.
de

l C.S.Olimpia Bucuresti , cu 
sediul in Sos.Iancului, Nr.128A , 
Sect.2, angajeaza soferi profesio-
nisti, categoria D, din Bucuresti. 
De preferat varsta de 60 - 65 ani. 
Contacte = 021/250.81.67 = 
021/250.51.55.

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Şaguna, nr.2, judeţul 
Sibiu, anunţă amânarea concur-
sului conform HG286 pentru 
ocuparea postului de Şef Serviciu 
juridic, Achiziţii publice, Resurse 
umane şi auxiliare, gr.II, organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 06 
iulie 2016, ora 11.00; -Interviu în 
data de 11 iulie 2016, ora 11.00; 
-Proba calculator în data de 13 
iulie 2016, ora 11.00; la o dată care 
se va comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr.726/13.06.2016, 
pagina 5, cod 27.839.

l Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a două 
posturi de infirmieră, personal 
contractual conform HG286/2011. 
Condiții pentru ocuparea postului 
de infirmieră. 1.Studii: generale 
minim 10 clase absolvite cu certi-
ficat. Fără vechime. 2.Cursul de 
calificare profesională, îngrijire 
bătrâni la domiciliu, emis de 
Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale şi Familiei. Desfăşurarea 
concursului: Proba practică 
pentru postul de infirmieră în 
data de 13.07.2016, ora 9.00; 
Proba de interviu va avea loc în 
data de 15.07.2016, ora 9.00, la 
sediul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Comunitară Timişoara 
din B-dul Regele Carol I, nr.10. 
Dosarele de concurs  se depun în 
perioada 22.06.2016-05.07.2016, 
inclusiv. Date de contact: Secretar 
Stîngu Georgeta -Biroul Juridic şi 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l . : 
0256.220.583.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, anunţă în data de 13.07.2016, 
ora 9.00, concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unui 
post de Kinetoterapeut debutant 
la Laborator recuperare, medicină 
fizică şi balneologie. Condiţii 
specifice: -diplomă de licență în 
specialitate. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data de 
13.07.2016, ora 9.00 -proba scrisă 
şi în data 18.07.2016, ora 9.00 
-proba interviu. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S., 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Asistent medical 
debutant -un post la Cabinet Orto-
pedie -Traumatologie, studii 
-şcoală postliceală; conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 13.07.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
13.07.2016, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 13.07.2016, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; 
-nu este necesară vechimea. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 05.07.2016, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: Chelariu Belinda, telefon: 
0256 .320 .860 ,  in t .19 ,  fax : 
0256.320.039.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -Asistent 
medical debutant -un post la 
Secţia Chirurgie, studii -şcoală 
p o s t l i c e a l ă  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.07.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
06.07.2016, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 06.07.2016, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; 
-nu este necesară vechimea. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 28.06.2016, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: Chelariu Belinda, telefon: 
0256 .320 .860 ,  in t .19 ,  fax : 
0256.320.039.

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
judeţul Satu Mare, anunţă organi-
zarea concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice 

de execuţie vacante de: Inspector, 
grad profesional debutant- studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent 
în  specializările: cadastru, topo-
grafie, agronomie, horticultură, 
amenajare teritorială. Vechimea în 
specialitatea studiilor, potrivit 
art.57 din Legea nr.188/1999 (r2) 
cu modificările şi completările 
ulterioare- nu este necesară. 
Postul este  prevăzut în cadrul 
compartimentului agricol din 
cadrul Serviciului administraţie 
publica locală. Inspector, grad 
profesional asistent- studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalent 
în  ramura de ştiinţe- ştiinţe 
economice- în specializările: 
contabilitate, contabilitate şi infor-
matică de gestiune. Postul este 
prevăzut în cadrul compartimen-
tului contabilitate din cadrul 
Serviciului finanţe contabilitate.  
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Oraş Tăşnad în data de 
27.07.2016- ora 10.00 proba prac-
tică, 27.07.2016, ora 12.00 proba 
scrisă. Proba interviu o să fie 
comunicată ulterior. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 de 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial. 
Condiţiile de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 (r2) 
privind Statutul Funcţionarilor 
publici, republicată cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de pe site-ul www.primari-
atasnad.ro şi la tel.0261-825.860.

l Spitalul Orăşenesc Făurei, cu 
sediul în Făurei, str.Păcii, nr.6, 
judeţul Brăila, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual vacante pe perioadă nedeter-
minată, de asistent medical 
generalist cu postliceală -1 post 
-conform prevederi lor  HG 
nr.286/23.03.2011 actualizată. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 13.07.2016, 
ora 11.00; -proba interviu în data 
de 13.07.2016, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -are cetăţenie română; 
-are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie; -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
e c h i v a l e n t ă ;  - m e m b r u  a l 
O.M.G.M.A.M.R; -nu este obliga-
torie vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a-III-a, la sediul 
spitalului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făurei, persoană de 
contact: Smochină Lucica, telefon: 
0239.661.390, fax: 0239.661.332, 
e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com.

l Primăria Municipiului Târna-
veni organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante de 
execuție. Creşa -un post -adminis-
trator I; -4 posturi –educator; -un 
post -psiholog -timp parțial de 
lucru de 4 ore; -un post -asistent 
medical; -2 posturi -infirmieră; 

-un post -bucătar treapta I; -2 
posturi -îngrijitor. Comparti-
mentul Control Administrativ -2 
posturi -şofer microbuz; -un post 
–îngrijitor. Stația de Transfer 
Deşeuri  Menajere -un post 
-muncitor calificat treapta I. 
Condiţii necesare ocupării postu-
rilor vacante: Condiții generale: 
Poate ocupa un post vacant sau 
temporar vacant persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art.3 din Regulamentul -cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
Creşa: Administrator I: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -cunoştințe operare 
pe calculator nivel  mediu; 
-minimum 3  ani  vechime. 
Educator: -studii medii/superioare 
în domeniul pedagogic absolvite 
cu diplomă de bacalaureat/licență 
sau echivalentă; -minimum 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării  postului. 
Psiholog (timp parţial de lucru -4 
ore): -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în specializarea psihologie; 
-minimum 1 an vechime în insti-
tuții care oferă servicii de educație 
timpurie. Asistent medical: -studii 
sanitare absolvite cu diplomă: 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă; -să deţină certificat 
de membru O.A.M.M.G.A.M.R. 
pentru exercitarea profesiei de 
liberă practică medicală avizat pe 
anul în curs; -minimum 1 an 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului. Infir-
mieră: -studii medii; -minimum 6 
luni vechime în domeniu; Bucătar 
treapta I: -studii generale/medii; 
-certificat de calificare profesio-
nală în meseria de bucătar; 
-minimum 9 ani vechime în 
domeniu. Îngrijitor: -studii gene-
rale; -fără vechime. Comparti-
mentul Control Administrativ: 
Şofer microbuz treapta I: -studii 
medii/generale, cu permis condu-
cere categoria D; -certificat de 
calificare profesională pentru 
transport persoane (atestat profe-
sional), în termen valabilitate; 
-minimum 3 ani vechime în 
meserie. Îngrijitor: -studii gene-
rale; -fără vechime. Stația de 
Transfer Deşeuri Menajere: 
Muncitor calificat treapta I: 
-studii medii/generale; -calificare 
în meseria de mecanic/stivuitorist; 
-minimum 9 ani vechime în 
meserie. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conţine documentele prevăzute la 
art.6 din HGR nr.286/2011. 
Concursul  constă din 2 probe şi se 
va desfăşura conform calenda-
rului: -Termenul limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere este 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, respectiv 5 iulie 
2016, ora 15.00, la sediul institu-
ției, Piaţa Primăriei, nr.7, Munici-
piul Târnăveni; -proba scrisă: în 
data de 13 iulie 2016, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; -interviul: în 
data 15 iulie 2016, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Persoană de 
contact: D-na Macarie Viorica, 
Consilier -telefon: 0265.443.400, 
-int.35.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Bihor, cu sediul în localitatea 
Oradea, str.Feldioarei, nr.13, 
judeţul Bihor, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractuale vacante, conform 
HG286/2011, de: Denumirea 
postului; Nr.Post; Nivelul de 
studii; Vechime în specialitatea 
studii lor necesară ocupării 
postului. Asistent social debutant; 
2; S; -;. Asistent social practicant; 
1; S; -minim 6 luni în specialitate. 
Psiholog stagiar; 2; S; -;. Îngrijitor 
la domiciliu; 2; M; -minim 6 luni. 
Asistent medical debutant; 4; PL; 
-;. Inspector de specialit; 1; S; 
-minim 6 luni în specialitate. 
Referent; 1; M; -minim 6 luni. 
Femeie de serviciu; 1; M/G; -;. 
Medic specialist; 1; S; -;. Specialist 
în angajare asistat; 1; S; -minim 6 
luni. Infirmieră debutantă; 2; G; -;. 
Infirmieră; 7; G; -minim 6 luni în 
specialitate. Instructor educator 
pentru activități de resocializare; 
1; S; -minim 6 luni în specialitate. 
Fiziokinetoterapeut principal; 1; 
S; -minim 7 ani în specialitate. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
13.07.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18.07.2016, ora 
10.00; -Proba practică nu este 
cazul. 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, la 
sediul D.G.A.S.P.C. Bihor, str.
Feldioarei, nr.13. Relaţii supli-
mentare la sediul D.G.A.S.P.C. 
Bihor, persoană de contact: 
C a c i o r a  R o d i c a ,  t e l e f o n : 
0259.476.371, int.108.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
l u l u i  B i h o r,  c u  s e d i u l  î n 
localitatea Oradea, str.Feldi-
oarei, nr.13, judeţul Bihor, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG286 /2011,  de: 
Denumirea postului; Nr.Post; 
Nivelul de studii; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
ocupării postului. Educator; 1; S; 
-minim 6 luni. Infirmieră debu-
tantă; 16; G/M; -;. Infirmieră; 2; 
G/M; -minim 6 luni în domeniu. 
Asistent medical debutant; 5; 
PL; - ; .  Instructor educator 
pentru activități de resocializare 
debutan;  1 ;  S;  - ; .  Psiholog 
stagiar;  3;  S;  - ; .  Femeie de 
serviciu; 2; G/M; -;. Şofer; 1; M; 
-minim 2 ani. Şef centru; 1; S; 
-minim 2 ani vechime în dome-
niul serviciilor sociale, sau 5 ani 
experiență în domeniul servici-
i l o r  soc ia l e .  Spă lă toreasă 
lenjerie; 1; G/M; -;. Kinetotera-
peut debutant; 1; S; -;. Adminis-
trator; 1; M; -;. Paznic; 1; G/M; 
-;. Muncitor calificat -zidar 
zugrav; 1; G/M; -minim 9 ani. 
Muncitor calificat -zidar zugrav; 
1; G/M; -minim 3 ani. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 15.07.2016, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
20.07.2016, ora 10.00; -Proba 
practică nu este cazul. Candi-
daţii 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 
D.G.A.S.P.C. Bihor, str.Feldi-
oarei nr.13. Relaţii suplimentare 
la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor, 
persoană de contact: Caciora 
Rodica, telefon: 0259.476.371, 
int.108.

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu 
sediul în localitatea Haţeg, str.T.V-
ladimirescu, nr.7, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durata nedetermi-
nată, conform HG 286/23.03.2011, 
cu modificările ulterioare, a unui 
post- funcţie contractuală de 
execuţie: 1.Denumirea postului 
vacant şi a locului de muncă: 1 
post infirmieră, în secţia Medicină 
internă. 2.Condiţii generale şi 
spec if ice  pentru  ocuparea 
postului: pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 
din anexa la HG 286/2011 cu 
modificările ulterioare. Condiţii 
specifice prevăzute în fişa 
postului: nivel studii: şcoală gene-
rală, vechime minimă: nesolici-
tată. 3.Condiţiile de desfăşurare a 
concursului: pentru înscrierea la 
concurs, candidaţii vor depune 
dosarul de concurs la birou 
RUNOS,  până  în  data  de 
05.07.2016, ora 12,00. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă 
în data de 14.07.2016, ora 10.00, 
sala de documentare a Spitalului 
Orăşenesc Haţeg, Proba practică 
în data de 19.07.2016, ora 10.00, 
sala de documentare a Spitalului 
Orăşenesc Haţeg, Proba interviu 
în data de 22.07.2016, ora 10.00, 
sala de documentare a Spitalului 
Orăşenesc Haţeg. Persoana 
contact :  Avram Petronela , 
tel.0354.408.894; 0354.408.895, 
Fax: 0354.802.463, int 133, 134. 

l Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-I.S.C.T.R., cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str. B-dul Dinicu 
Golescu, nr.38, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante de inspector de trafic 
rutier, conf.HG 286/2011 actuali-
zată: 1.Inspectoratul Teritorial 
nr.1 Bucureşti: -Inspector de trafic 
rutier grd.II -2 posturi; 2.Inspecto-
ratul Teritorial nr.1 jud.Ilfov: 
-Inspector de trafic rutier grd.II -2 
posturi; 3.Inspectoratul Teritorial 
nr.2 jud.Constanţa: -Inspector de 
trafic rutier grd.II -2 posturi; 4.
Inspectoratul Teritorial nr.2 jud.
Ialomiţa: -Inspector de trafic 
rutier grd.II -1 post; 5.Inspecto-
ratul Teritorial nr.3 jud.Vrancea: 
-Inspector de trafic rutier grd.II -1 
post; 6.Inspectoratul Teritorial 
nr.6 jud.Olt: -Inspector de trafic 
rutier grd.II -1 post; 7.Inspecto-
ratul Teritorial nr.6 jud.Gorj: 
-Inspector de trafic rutier grd.II -1 
post; 8.Inspectoratul Teritorial 
nr.7 jud.Argeş: -Inspector de trafic 
rutier grd.II -1 post; 9.Inspecto-
ratul Teritorial nr.7 jud.Dâmbo-
viţa: -Inspector de trafic rutier 
grd.II -1 post; 10.Inspectoratul 
Te r i t o r i a l  n r. 8  j u d . S i b i u : 
-Inspector de trafic rutier grd.II -1 
post; 11.Inspectoratul Teritorial 
nr.8 jud.Braşov: -Inspector de 
trafic rutier grd.II -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
13.07.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 19.07.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: a)au cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European ş i  domici l iu l  în 
România; b)cunosc limba română, 
scris şi vorbit; c)au vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d)au capacitate deplină de 
exercițiu; e)au o stare de sănătate 
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corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndepli-
nesc condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)pregă-
tire de bază: 1 an vechime în 
specialitate pentru: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă ca urmare a absolvirii unei 
instituţii acreditate de învăţământ 
superior în domeniul știinţelor 
inginerești, specializarea ingineria 
autovehiculelor sau ingineria 
transporturilor sau -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă ca urmare a absolvirii unei 
instituţii acreditate de învăţământ 
superior în domeniile știinţe juri-
dice, știinţe economice și/sau 
știinţe inginerești și au o vechime 
în muncă în domeniul transportu-
rilor rutiere de cel puţin 3 ani; h)
nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea; i)să deţină 
permis de conducere minimum 
categoria B; j)să nu fi avut suspen-
dată pentru consum de alcool 
exercitarea dreptului de  condu-
cere a autovehiculelor în ultimele 
6 luni sau mai mult de două ori de 
la data obţinerii permisului de 
conducere; k)să nu fi avut anulat 
permisul de conducere în ultimii 
10 ani; l)să nu fi fost condamnat 
printr-o hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă pentru o infrac-
ţiune la regimul armelor și muni-
ţiilor, la regimul circulaţiei pe 
drumurile publice sau privind 
legislaţia din domeniul transpor-
tului rutier, de omor, loviri sau 
vătămări cauzatoare de moarte, 
vătămare corporală gravă, 
tâlhărie, ultraj, ultraj contra 
bunelor moravuri, furt, tulburare 
a liniștii publice, viol, lipsire de 
libertate în mod ilegal, luare sau 
dare de mită, trafic de influenţă, 
trafic sau consum ilicit de droguri, 
cu excepţia cazului în care a inter-
venit reabilitarea sau amnisţia; m)
să fie apt din punct de vedere 
medical și psihologic pentru 
desfășurarea activităţ i i  de 
inspector; n)să nu fi fost destituit 
din funcţie dintr-o instituţie 
publicã sau în ultimii 7 ani; o)
limbi străine: o limbă de circulaţie 
internaţională, nivel mediu. 
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 
Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
-I.S.C.T.R., Poarta G, Registra-
tură I.S.C.T.R. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Trans-
portu l  Rut ier  - I .S .C.T.R. , 
persoană de contact: Ştefan Ange-
lina -șef birou dezvoltare resurse 
umane, telefon: 0725.597.678. 

l Comuna Doba, cu sediul în 
comuna Doba, str.Principală, 
nr.56, jud.Satu Mare, cod fiscal: 
3963838, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale aprobat prin 
H.G.nr. 286/2011, modificat și 
completat de H.G.nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea 
posturilor: -2 posturi -Referent 
debutant -Agent Turism -posturi 
vacante, contractuale pe perioadă 
nedeterminată; -1 post -Muncitor 
-post vacant, contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
-Referent Debutant -Agent 
Turism: -nivelul studiilor: studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-absolvent al unui curs de turism; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: -nu 
este cazul. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului : 
-13.07.2016 -proba scrisă, ora 
10 .00 ,  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Doba; -14.07.2016 
-interviul, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Doba. Data și 
ora limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 05.07.2016 -ora 
15 .00 ,  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Doba. Detalii  privind 
condiţiile specifice și bibliografia 
sunt disponibile pe pagina de 
internet al comunei Doba: www.
primariadoba.ro,  secţiunea 
„Anunţuri de angajare” sau se pot 
obţine de la sediul instituţiei: loc.
Doba, str.Principală, nr.56, tel./
fax: 0261.869.135, e-mail: prima-
riadoba@yahoo.com, persoană de 
contact: secretar Berinţan Irina. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs -Muncitor: -nivelul studi-
ilor: minim Şcoală Generală; 
-permis de conducere cat.B, C și 
D +atestat pentru utilaje grele, în 
cazul în care nu se prezintă nici 
un candidat cu cerinţele specifi-
cate se poate angaja pe perioadă 
determinată de 1 an, perioadă în 
care are obligativitatea de a se 
conforma cerinţelor, după confor-
mare se va angaja pe perioadă 
nedeterminată; -vechime în speci-
alitate studiilor necesare ocupării 
postului: -nu este cazul. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: -13.07.2016 -proba scrisă, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Doba; -14.07.2016 

-interviul, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Doba. Data și 
ora limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 05.07.2016, ora 
15 .00 ,  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Doba. Detalii privind 
condiţiile specifice și bibliografia 
sunt disponibile pe pagina de 
internet al comunei Doba: www.
primariadoba.ro,  secţiunea 
„Anunţuri de angajare” sau se pot 
obţine de la sediul instituţiei: loc.
Doba, str.Principală, nr.56, tel./
fax: 0261.869.135, e-mail: prima-
riadoba@yahoo.com, persoană de 
contact: secretar Berinţan Irina.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora, cumpărăm 
tablouri, icoane vechi, grafică, 
carte veche românească, manus-
crise, autografe, cărți vechi și noi, 
sfeșnice, mic mobilier, gramofoane, 
porțelan, diverse obiecte vechi. 
0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Institutul de Cercetare Dezvol-
tare pentru Pomicultură Pitești- 
Mărăcineni, comuna Mărăcineni, 
jud. Argeș, vinde: post de transfor-
mare 1600 KVA, produs de „Elec-
troputere” Craiova, an fabricaţie 
1983. Detalii la tel. 0248-278066, 
0248-278399 ,  0786459680 , 
0723585450 – Mihai Niţă.

CITAȚII  
l Numita Coteţ Anicuţa cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Stănești, judeţul Giurgiu, 
este citată în calitate de inti-
mat-pârâtă la Tribunalul Giurgiu 
pe data de 24.06.2016, ora 9,00 
complet CAG1, cam. Sala 3, în 
dosar nr. 5619/236/2015 având ca 
obiect apelul formulat de I.I. 
Lazăr Petrișor în dosarul menţi-
onat mai sus, având ca obiect 
cerere de valoare redusă. În caz de 
neprezentare judecata se poate 
face și în lipsă.

l Butacu Mihaela, avand CNP 
2671021270637, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Piatra Neamt, 
strada Ana Ipatescu, nr. 5, bl. A7, 
sc. A, ap. 13, jud. Iasi si Cretu 
Mihail Constantin, avand CNP 
1570703270590 cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Piatra Neamt, 
strada Petru Rares, nr. 175, jud. 
Neamt, sunt chemati la Judeca-
toria Piatra Neamt, str. Alexandru 
cel Bun, nr. 16-18, jud. Neamt, 
Completu l  C7V,  ,  în  z iua 
de 10.08.2016, ora 09:00, in cali-
tate de Pârâti, în proces cu E.On 
Energie Romania SA în calitate 
de Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 10099/279/2015.

DIVERSE  
l Oferim cursuri și stagii, avizate 
ISCIR și autorizare ANC, la cele 
mai avantajoase preţuri. Nu 
ezitaţi să ne contactaţi pentru 
oferte personalizate sau vizitaţi-ne 
pe www.nidri.ro

l SC Ro Motor`s SRL cu sediul in 
Caracal, str. Traian nr. 11 anunta 
vanzarea cu reducere de pana la 
95% a stocului de haine import 
Germania din gestiunea de 
magazin si en-gros. Marfa se afla 
la punctul de lucru din comuna 
Stoenesti, jud Olt. Pentru detalii 
ne puteti contacta la telefon: 
0764682828

l Judecătoria Răcari, Dosar 
nr.1283/284/2012, Sentinţa civilă 
nr.380/14.04.2016, Părţi: Recla-
mantă Ionescu Gina, Pârât 
Jameel Mohammad - Zaqoub 
Albuloushi, Obiect: partaj bunuri 
comune, Complet: Președinte 
Cristian Constantin Ancu, Grefier 
Elena Dobrin.  Dispozitiv: pentru 
aceste motive în numele legii 
hotărăște: Admite în parte și în 
fond acţiune formulată de recla-
manta Ionescu Gina, domiciliată 
în București, str. Piaţa Amzei 
nr.10-22, sc.D, et.3, ap.28, Sector 
1, cu domiciliul ales la SCPA 
„Dumitrică & Roman” în Bucu-
rești, str. Carol Davila, nr.111, et.2, 
ap.5, sector 5 în contradictoriu cu 
pârâtul Jameel Mohammad – 
Zaqoub Albuloushi, domiciliat în 
Statul  Kuwait ,  Hawal ly  – 
Mubarak Abdullah Al – Jaber. 
Constată că masa bunurilor 
comune dobândite de părţi în 
timpul căsătoriei se compune din: 
1.imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, tarlaua 27, parcela 1251, 
identificat cadastral cu nr. 190, 
înscris în CF 428 Tărtășești, 
compus din teren intravilan cate-
goria curţi construcţii în suprafaţă 
de 1.000mp și construcţia edifi-
cată pe acesta, compusă din 
S+P+E. 2.imobilul situat în sat 
Bâldana, comuna Tărtășești, jud. 
Dâmboviţa, tarlaua 27, parcela 
1262/3, identificat cadastral cu 
nr.322, înscris în CF 428 Tărtă-
șești, compus din teren intravilan 
arabil în suprafaţă de 1.450 mp. 
3.imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, tarlaua 27, parcela 1262/3, 
identificat cadastral cu nr. 325, 
înscris în CF 428 Tărtășești, 
compus din teren intravilan arabil 
în suprafaţă de 1.450mp. 4.
imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, tarlaua 53, parcela 605/4, 
identificat cadastral cu nr.323, 
înscris în CF 428 Tărtășești, 
compus din teren extravilan arabil 
în suprafaţă de 5.550 mp. 5.
imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, tarlaua 53, parcela 605/4, 
identificat cadastral cu nr.326, 
înscris în CF 428 Tărtășești, 
compus din teren extravilan arabil 
în suprafaţă de 5.550mp. 6.
imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, tarlaua 52, parcela 602/5, 
identificat cadastral cu nr.235, 
înscris în CF 428 Tărtășești, 
compus din teren extravilan arabil 
în suprafaţă de 35.000mp. 7.
imobilul situat în sat Bâldana, 
comuna Tărtășești, jud. Dâmbo-
viţa, identificat cadastral cu nr. 
provizoriu 20/1, înscris în CF 428 
Tărtășești, compus din teren intra-
vilan în suprafaţă de 2.000mp cu 
următoarele vecinătăţi: N- moșt. 
Rădulescu Ion, E-DN 71 Bucu-
rești- Târgoviște, S- Mercone 
Vasile, V- Diniţă Alexandru și 
construcţia af lată pe acesta - 
anexă și împrejmuire. 8. imobilul 
situat în sat Bâldana, comuna 
Tărtășești,  jud. Dâmboviţa, 
tarlaua 27, parcela 1262/6, identi-
ficat cadastral cu nr. 1325, înscris 
în CF 519 Tărtășești, compus din 
teren intravilan arabil în supra-
faţă de 2.200mp. 9.imobilul situat 
în sat Bâldana, comuna Tărtă-
șești, jud. Dâmboviţa, tarlaua 53, 
parcela 606/8, identificat cadastral 
cu nr.1326, compus din teren 
extravilan arabil în suprafaţă de 
4.185mp. 10.imobilul situat în sat 

Bâldana, comuna Tărtășești, jud. 
Dâmboviţa, tarlaua 52, parcela 
602/7, identificat cadastral cu nr. 
provizoriu 1801, înscris în CF 774 
Tărtășești, compus din teren 
extravilan arabil în suprafaţă de 
3.599mp. 11. imobilul situat în sat 
Bâldana, comuna Tărtășești, jud. 
Dâmboviţa, tarlaua 52, parcela 
602/13, identificat cadastral cu 
nr.5434, compus din teren intra-
vilan curţi construcţii, în supra-
faţă de 998mp. 12. imobilul situat 
în sat Bâldana, comuna Tărtă-
șești, jud. Dâmboviţa, tarlaua 52, 
parcela 602/13, identificat cadas-
tral cu nr.5436, compus din teren 
intravilan curţi construcţii, în 
suprafaţă de 745mp. 13.imobilul 
situat în sat Bâldana, comuna 
Tărtășești,  jud. Dâmboviţa, 
tarlaua 52, parcela 602/13, identi-
ficat cadastral cu nr. 5437, compus 
d in  teren  intravi lan  curţ i 
construcţii, în suprafaţă de 
745mp. 14.imobilul situat în sat 
Bâldana, comuna Tărtășești, jud. 
Dâmboviţa, tarlaua 52, parcela 
602/13, identificat cadastral cu 
nr.5439, compus din teren intra-
vilan curţi construcţii, în supra-
faţă de 1.001mp. 15.autoturism 
marca Land Rover, tipul Free-
lander, cu nr. de identificare 
SALLNABE23A288617, cu nr. de 
î n m a t r i c u l a r e  B - 3 5 - H C Y. 
Constată că părţile au avut o 
contribuţie egală la dobândirea 
bunurilor, în cote de ½ fiecare. 
Dispune partajarea bunurilor 
după cum urmează: Atribuie 
reclamantei, în natură, toate 
bunurile commune dobândite în 
timpul căsătoriei. Obligă pe recla-
mantă la plata către pârât a unei 
sulte în valoare de 459115lei. Ia 
act că părţile nu au solicitat acor-
darea cheltuielilor de judecată. În 
temeiul art.35 alin. (5) din Legea 
nr.7/1996 a cadastrului și publici-
tăţii imobiliare, un exemplar din 
prezenta hotărâre va fi comunicat 
către OCPI Dâmboviţa în termen 
de 3 zile de la rămânerea defini-
tive a prezentei hotărâri. În 
temeiul art. 771 alin.6 din Codul 
fiscal, cu modificările și completă-
rile ulterioare, dispune comuni-
carea prezentei hotărâri organului 
fiscal competent, la data rămâ-
nerii irevocabile a acesteia. Cu 
drept de apel în termen de 15 zile 
de la data comunicării. Pronun-
ţată în ședinţă publică, astăzi, 
14.04.2016. Președinte, Cristian 
Constantin Ancu

LICITAȚII  
l Regia Nationala a Padurilor – 
Romsilva Directia Silvica Galati, 
Str.Stiintei, nr. 95, Galati. Tel: 
0236-412517, Fax: 0236-460256. 
O r g a n i z e a z a  i n  d a t a  d e 
01.07.2016, ora 12, la sediu: lici-
tatie publica deschisa de vanzare 
a plantelor  medicinale si a fruc-
telor de padure, din productia  
anului  2016, astfel: 1. Licitatie 
deschisa cu oferta scrisa in plic 
inchis,  pentru plantele medicinale 
si fructe de padure, ce se vor 
recolta in cursul anului 2016  cu 
oferirea unei cantitati totale 11,3  
tone plante medicinale in stare 
uscata si 100 tone fructe de 
padure- macese in stare proas-
pata: 1-iarba sunatoare- 1  tona; 
2- floare de tei argintiu – 2,5 tone; 
3- iarba coada soricelului-  1 tona; 
4- iarba urzica – 3 tone; 5- iarba 
rostopasca- 0,8  tone; 6- iarba 
talpa gastii– 2 tone; 7- troscot – 1 
tona; 8- macese proaspete – 100 
tone. 2. preturile minime de ofer-

tare , pentru fiecare lot, sunt: iarba 
sunatoare- 6,88 lei/kg; floare de tei 
argintiu – 24 lei/kg; iarba coada 
soricelului-6,88 lei/kg; iarba 
urzica- 6,88 lei/kg; iarba rosto-
pasca- 6,88 lei/kg; iarba talpa 
gastii- 6,88 lei/kg; troscot – 6,88 
lei/kg; macese proaspete – 729,8 
euro/tona.  Acestea  nu contin 
TVA ,  sunt pentru plantele medi-
cinale in stare uscata si pentru 
macesele in stare proaspata. 3.Pot 
participa la licitatie operatorii 
economici al caror statut al socie-
tatii le permite prelucrarea, proce-
sarea si comercializarea fructelor 
de padure si a  plantelor medici-
nale / aromatice  si care fac 
dovada in fata Comisiei de Lici-
tatie ca dispun de mijloace mate-
riale si financiare necesare, fiind 
obligatorie prezentarea urmatoa-
relor documente: certificat consta-
tator valabil la zi de la Oficiul 
Registrului Conertului,certificat 
de inregistrare a societatii emis de 
catre Camera de Comert si Indus-
trie, statutul sau actul constitutiv 
al societatii, cerere de participare 
la licitatie. Actele, cererea de 
participare la licitatie si oferta  se 
vor depune, la secretariatul DS. 
Galati, pina in data de 01.07.2016, 
ora 11.45. In cazul in care nu va 
exista nici o oferta depusa pina la 
ora limita , in aceeasi data  se pot 
organiza  sedinte de negociere 
directa , pina la epuizarea intre-
gului fond de marfa . Date supli-
m e n t a r e  s e  g a s e s c  i n 
documentatia tehnica se poate 
procura de la sediul D.S. Galati, 
iar taxa de participare la licitatie 
este in suma de 30 RON( cu TVA 
inclus).

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment cu sediul în com Bucov, 
sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, 
jud. Prahova, prin lichidator judi-
ciar JUST INSOLV SPRL, cu 
sediul în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  
anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile si 
imobile, astfel cum sunt mentio-
nate in adresele evaluatorului nr. 
666/ 03.06.2016 si 687/09.06.2016. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 16.06.2016, a regulamentului 
de participare la licitatie,  a adre-
selor  mai sus mentionate. 
Garantia de participare la licitatie 
pentru aceste bunuri este 10% din 
valoarea bunurilor licitate. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 24.06.2016, 29.06.2016, 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  0 5 . 0 7 . 2 0 1 6  s i 
07.07.2016, orele 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et.7, cab.7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat transport 
persoane în regim taxi, pe numele 
Dumitra Marian, din Mioveni, 
eliberat de ARR Argeș. Se declară 
nul.

l S.C. Perfect Tour SRL, cu 
sediu în București, sector 1, str. 
Theodor Aman, nr. 11, înmatri-
culată la ORC București sub 
nr.J40/3469/2004, CUI 14241637 
prin prezentul anunţ declară că 
a pierdut Certificatul consta-
tator pentru sediul secundar 
af lat  în orașul  Galaţi ,  str.
Gheorghe Asachi, nr.1, etaj 5, 
judeţul Galaţi.

ANUNȚURI


