ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Vineri, 28 iunie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l Cămin de bătrâni sectorul 2 angajează
bucătar şi infirmier. Telefon 0722441267.
l COMPANIE MENTENANȚĂ BUCUREȘTI ANGAJEAZĂ: PERSONAL
MONTAJ SISTEME RAFTURI;
FRIGOTEHNIȘTI; ELECTRICIENI;
SUDORI; ZUGRAVI; RIGIPSARI;
DULGHERI. SALARIU MOTIVANT,
CAZARE GRATUITĂ, CONTRACT
NEDETERMINAT DE MUNCĂ.
0735.528.213.
l Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară - CENAFER, cu sediul în localitatea Bucureşti str. Calea Griviței, nr.343,
sector 1, organizeazã concurs/examen prin
promovare pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: 3 posturi expert IA
-Serviciul Miscare Comercial; 3 posturi expert
IA - Serviciul Infrastructura; 1 post expert IA
-Compartimentul Capital Uman si Dezvoltarea Carierei; 1 post expert IA -Serviciul
Calitate, Securitate si Sanatate in Munca,
Situatii de Urgenta; 1 post expert IA –
Compartimentul Consiliere Vocationala si
Profesionala; 1 post expert IA-Compartrimentul Audio Vizual; 1 post expert IACompartiment Logistica- CCIPTFT
Constanta; 1 post expert IA Compartimentul
Audit Public Intern. Conditii: -studii superioare de specialitate, -vechime in specialitate 7
ani. Concursul se va desfasura in data de
22.07.2019 ora 10,oo la sediul CENAFER , din
Calea Grivitei nr. 343 sector 1. Data limita de
depunere a dosarelor : 16.07.2019, ora 15,oo.
Informatii suplimentare pe pagina de internet:
www.cenafer.ro. Persoana de contact: doamna
Nica Rozalia , tel. 0758.886.009
l Spitalul Municipal Urziceni organizeaza
concurs in baza HG 286/2011 pentru ocuparea
urmatoarei functii contractuale vacante: -un
post de Asistent Medical Principal -pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei de Pediatrie. Conditii specifice in vederea participarii
la concurs: -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; -5 ani vechime ca asistent medical; - diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 97/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
Sanitare; -examen pentru obţinerea gradului
de principal; -Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual. Calendar
desfasurare concurs: -15.07.2019 ora 15.00
-data limita depunere dosar; -24.07.2019 ora
10.00- proba scrisa; -29.07.2019.ora 10.00proba practica/interviu. Conditii specifice in
vederea participarii la concurs: -un post de
Asistent Medical Debutant -pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei de Chirurgie; -un
post de Asistent Medical Debutant - pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei de
Medicina Interna. Conditii specifice in vederea
participarii la concurs: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau echivalenta in specialitatea de asistent medical;
-diplomă de studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-Certificat de membru OAMGMAMR insotit
de avizul annual; -adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR.
Calendar desfasurare concurs: -15.07.2019 ora
15.00 -data limita depunere dosar; -23.07.2019
ora 10.00- proba scrisa; -26.07.2019.ora 10.00proba practica/interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând www.spitalul-urziceni.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
sediul institutiei, telefon 0243255375, interior
131 sau e-mail: smu.runos@gmail.com.
l Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul în
Bucureşti, str.Eremia Grigorescu, nr.24, sector
1, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Compartimentul
Resurse Umane, Salarizare, Sănătatea şi

Securitatea în Muncă: inspector de specialitate
(S) IA, 1 post, conform HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator funcțiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Documente necesare pentru
întocmirea dosarului de concurs: -cerere de
înscriere la concurs adresată conducătorului
instituţiei publice organizatoare; -copia actului
de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
-copia carnetului de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medical de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate. Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curriculum vitae. Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Conform art.3 al HG nr.286/2011, pentru
a ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a)are
cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; b)cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d)are
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f)îndeplineşte
condițiile de studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1.Pentru inspector de specialitate (S) IA,
concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 22.07.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.07.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență ştiințe economice; -studii de
masterat absolvite cu specializarea în finanțe;
-certificat Inspector resurse umane; -Certificat
Protectia Datelor cu Caracter Personal;
-cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point -nivel avansat; -experiență profesională în instituții publice minim 1 an;
-Vechime în muncă 6 ani. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Teatrului de Animaţie Ţăndărică, din
str.Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, etaj 2,
Biroul Director Adjunct, de luni până vineri,
între orele 10.00-15.00. Informații suplimentare se pot obține la nr.telefon: 021.316.30.02.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crişan, nr.5, organizează concurs în data
de 18.07.2019 pentru ocuparea unui post de

medic specialist, specialitatea sănătate publică
şi management, nivel studii S, pe durată nedeterminată, la Serviciul de Management al
Calității Serviciilor Medicale. Condiții specifice:
-Absolvent al învățământului superior cu
diplomă de licență în medicină; -Vechimea
minimă în specialitate: stagiu de rezidențiat
terminat; -Examen de medic specialist, specialitatea sănătate publică şi management.
Concursul se organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina în data de
18.07.2019 -proba scrisă şi proba interviu în
maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise, începând cu ora 9.00. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi
tematica de concurs sunt afişate la sediul
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Vâlcea, cu sediul în localitatea Rm.Vâlcea, str.
Nicolae Bălcescu, nr.24, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor II -Centrul
de Agrement Brădişor, 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de 22.07.2019,
ora 10.00; -Data şi ora susținerii interviului se
vor comunica ulterior. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: minimum 10
clase; -calificarea de bucătar; -vechime în
muncă: minimum 1 an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până la data
de 12.07.2019, ora 14.00, la sediul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea.
Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea, str.Nicolae
Bălcescu, nr.24, telefon: 0250.734.314, fax:
0250.734.314, e-mail: djst.valcea@mts.ro,
persoană de contact: Gealapu Ileana.
l Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor Brăila anunță scoaterea la
concurs a 18 (optsprezece) posturi contractuale vacante pe perioadă determinată (până
la 31.12.2019) de asistent veterinar, treapta I.
Scoaterea la concurs are la bază prevederile
art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
(*actualizată*) şi Ordinul preşedintelui
ANSVSA nr.64 din 8 martie 2007 (*actualizat*), pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de către personalul de specialitate în
unităţile care produc alimente de origine
animală, cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de 22
iulie 2019, ora 10.00, şi proba orală (interviul)
se va susține într-un termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la susținerea probei scrise la
sediul acesteia din Brăila, Calea Galați, nr.344.
Condiții de participare pentru ocupare post
-asistent veterinar, treapta I: -conform prevederilor art.3 din Hotărârea de Guvern
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare; -studii medii finalizate cu diplomă
de bacalaureat în domeniul veterinar;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 9 ani; -experiență în domeniul controlului oficial în unitățile
sanitar veterinare care produc, prelucrează,
depozitează şi/sau distribuie alimente de
origine animală sau experiență în laborator.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
în 10 zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
(data-limită de depunere a dosarelor este
12.07.2019, ora 14.30), la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. Condițiile de participare la
concurs aprobate şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul Direcției Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranța Alimentelor Brăila şi pe
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Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în temeiul H.G. nr.
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi (funcţie contractuală): un post
inﬁrmieră (perioadă nedeterminată) și un post inﬁrmieră debutant (perioadă nedeterminată)
la Căminul pentru persoane vârstnice Vintilă Vodă, astfel: Dată limită depunere dosare, în data
de 12.07.2019; Selecţie dosare, în data de 16.07.2019, ora 10; Proba practică, în data de
23.07.2019, ora 10; Interviu, în data de 29.07.2019, ora 10; Condiții: Pentru postul de
inﬁrmieră: şcoală generală/şcoală profesională/liceu; certiﬁcat de absolvire a cursului de inﬁrmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau certiﬁcat de absolvire a cursului de inﬁrmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certiﬁcare; vechime în specialitate:
minim 1 an; Pentru postul de inﬁrmieră debutant: şcoală generală/şcoală profesională/liceu;
certiﬁcat de absolvire a cursului de inﬁrmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau certiﬁcat de
absolvire a cursului de inﬁrmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane
şi certiﬁcare; vechime în specialitate: nu este necesară; Persoană de contact: Nuțu Veronica
-tel. 0238/711051. Dosarele vor ﬁ depuse până la data de 12.07.2019, ora 14:00. Toate probele se desfașoară la sediul instituţiei din mun. Buzău, strada Bistriţei nr. 41, jud. Buzău.

Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în temeiul H.G. nr.
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi (funcţie contractuală): un post
asistent social S debutant (perioadă nedeterminată) la Centrul de recuperare și reabilitare a
persoanelor
adulte cu handicap Stîlpu, astfel: Dată limită depunere dosare, în data de
pe
12.07.2019; Selecţie dosare, în data de 16.07.2019, ora 10; Proba scrisă, în data de
23.07.2019, ora 10; Interviu, în data de 29.07.2019, ora 10; Condiții: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență Asistență socială; atestat de liberă practică
sau aviz de exercitare a profesiei de asistent social debutant eliberate, în condițiile legii, de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; Persoană de contact: Drăgostin Luminița
-tel. 0238/711051. Dosarele vor ﬁ depuse până la data de 12.07.2019, ora 14,00. Toate probele se desfașoară la sediul instituţiei din mun. Buzău, strada Bistriţei nr. 41, jud. Buzău.
site-ul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranța Alimentelor Brăila: office-braila@
ansvsa.ro. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranța Alimentelor Brăila şi la nr.de
telefon: 0239.610.689, int.118.
l Primăria Oraşului Băile Herculane, cu
sediul în localitatea Băile Herculane,
str.M.Eminescu, nr.10, județul Caraş-Severin,
organizează în baza HG nr.286/2011 concurs
pentru ocuparea unei funcții contractuale
vacante din cadrul Compatimentului CulturăBiblioteca Orăşenească şi Casa de Cultură:
-referent I -½ normă -1 post. Condiții de
participare: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -disponibilitate pentru
program flexibil şi activităţi desfăşurate în
weekend; -vechimea constituie avantaj.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 22.07.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.07.2019, ora 10.00.
Data-limită pentru depunerea dosarelor este
12.07.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei
Oraşului Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului Băile Herculane, Comp.Resurse Umane, persoană de
contact: Rostescu Anisoara, telefon:
0255.560.439.
l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în strada
Cuza Vodă, nr.67, localitatea Târgu Frumos,
judeţul Iaşi, organizează, conform prevederilor HG nr.286/2011, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant de muncitor calificat III -prinzător câini în cadrul Sectorului
de Gospodărie Comunală Oraş Târgu Frumos.
Concursul va avea loc la sediul instituției în
data de 22.07.2019, ora 10.00, probă scrisă, iar
data şi ora interviului vor fi anunțate după
proba scrisă. Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunțului de concurs, la secretariatul comisiei de concurs, d-na Bodoga Văleanu
Iulia Jana, telefon: 0232.710.906, interior: 105.
Condiţiile de participare la concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţiile specifice necesare participării la
concurs astfel: -vechime în muncă: 3 ani;
-minim şcoală generală cu diplomă/certificat
de absolvire; -permis categoria B. Alte informaţii pot fi obţinute la sediul sau de pe site-ul

instituției: www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri publice”, „Concursuri”.
l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul
în localitatea Dumbrăvița, str.Petofi Sandor,
nr.31, județul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcției contractuale de execuție vacante de
consilier juridic I, aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute în art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din
23 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt: -studii superioare
absolvite cu licență în specialitatea ştiințe
juridice; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: 4 ani. Concursul se
va organiza conform următorului calendar:
-proba scrisă în data de 22.07.2019, ora 10.00,
la sediul instituției; -proba interviu în data de
24.07.2019, ora 10.00, la sediul instituției.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul
instituției. Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt disponibile la
urmatorul link: http://primaria-dumbravita.ro/
category/informatii-utile/. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei Comunei
Dumbrăvița, str.Petofi Sandor, nr.31, județul
Timiş, telefon: 0371.107.409.
l Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă
Populară Maramureş, cu sediul în Baia Mare,
strada Dealul Florilor, numărul 1, județul
Maramureş, organizează concurs în data de
22.07.2019, ora 10.00 (proba scrisă), şi în data
de 26.07.2019, ora 10.00 (proba interviu),
pentru posturile contractual vacante de
conservator S II şi muzeograf S I A, în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată. Condiţii
generale de participare la concurs: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la
art.3 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii specifice de
participare: -1 post conservator S II (funcţie de
execuţie în cadrul Secției de Etnografie şi
Muzeul Satului): -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
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echivalentă domeniul de licență Limbă și literatură -specializarea Limba și literatura
română, sau în combinație cu o limbă și literatură modernă/ clasică /literatură universală și
comparată; domeniul de licență Istorie; domeniul de licență Studiul patrimoniului; domeniul de licență Studii culturale -specializarea:
Etnologie, Turism cultural; domeniul de
licență Arhitectură -specializarea: Conservare
și restaurare de arhitectură; domeniul de
licență Arte vizuale -specializarea: Conservare
și restaurare, Ceramică-sticlă-metal, Arte
textile-design textil; -condiții de vechime:
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;
-disponibilitate la program de lucru prelungit,
inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și
sărbători legale datorită specificului instituției
muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate; -adaptabilitate la munca
în echipă; -cunoștințe medii de operare pe
calculator (Word, Excel), dovedite prin
diplomă sau certificat; -1 post muzeograf S I A
(funcție de execuție în cadrul Biroului de
Educație Muzeală, Expoziții Temporare, Valorificare Patrimoniu): -studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă domeniul de licență Limbă și
literatură -specializarea Limba și literatura
română sau în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și
comparată; domeniul de licență Istorie; domeniul de licență Studiul patrimoniului; domeniul de licență Studii culturale -specializarea:
Etnologie, Turism cultural; -condiții de
vechime: minim 5 ani vechime în specialitatea
studiilor; -disponibilitate la program de lucru
prelungit, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale datorită specificului
instituției muzeale, cu acordarea zilelor libere
corespunzătoare celor lucrate; -adaptabilitate
la munca în echipă; -cunoașterea la nivel
mediu a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză,
germană), dovedită prin diplomă sau certificat; -cunoștințe medii de operare pe calculator (Word, Excel), dovedite prin diplomă sau
certificat. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Muzeului Judeţean de Etnografie și Artă Populară Maramureș până la
data de 12.07.2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare privind bibliografia și conţinutul
dosarului de înscriere se pot obţine de la sediul
instituției: Baia Mare, strada Dealul Florilor,
numărul 1, persoană de contact: Burdea
Adeluța, telefon: 0262.276.895.
l Primăria Comunei Poienești, judeţul Vaslui,
organizează concurs, în perioada 29-31 iulie
2019, în vederea ocupării funcţiei publice
vacante de consilier I debutant (urbanism).
Condițiile de participare la concurs/examen
sunt: -studii superioare cu diplomă de licenţă;
-condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; -vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul. Condiții de
desfășurare a concursului/examenului sunt:
-dosarele de înscriere la concurs se vor depune
la sediul Primăriei Comunei Poienești, județul
Vaslui, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; -selectarea dosarelor se
face până la data de 24 iulie 2019; -proba
scrisă se desfășoară în data de 29 iulie 2019,
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Poienești, județul Vaslui; -interviul se va desfășura
în data de 31 iulie 2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Poienești, județul Vaslui.
Relații suplimentare și documentele necesare
pentru dosarul de înscriere la concurs/examen
pot fi obținute de la Primăria Comunei Poienești, telefon: 0235.347.082.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș
RA, cu sediul în localitatea Măieruș, str.
Nicolae Bălcescu, nr.2, jud.Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale temporar vacante de: -muncitor necalificat în silvicultură: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011; -muncitor indirect
productiv: 1 post, confom HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 22.07.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 22.07.2019,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -vechime: nu este obligatoriu;
-studii generale. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al Românei, Partea a III-a,
la sediul Regiei Publice Locale a Pădurilor
Măieruș RA. Relații suplimentare la sediul
Regiei Publice Locale a Pădurilor Măieruș RA,
persoană de contact: Petreanu Silvia, telefon
0268.284.906, e-mail: contact@rplpmaierus.ro.

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul
Suceava, organizează concurs în conformitate
cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare, la sediul unității din
str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru
ocuparea unor posturi contractual temporar
vacante: -1 post de asistent medical debutant
Secția Medicină Internă; -1 post de asistent
medical debutant Secția Cardiologie. Proba
scrisă va avea loc în data de 17.07.2019, ora
10.00. Data și ora interviului vor fi anunțate
după proba scrisă. Dosarele de concurs se
depun la Serviciul RUNOS până pe data
05.07.2019, inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice de participare pentru asistent debutant:
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de asistent
medical generalist; -vechimea nu este necesară. Anunțul de concurs, bibliografia, tematica de concurs se află afișate la avizierul
unității și pe site-ul unității. Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0752.126.627
/0752.126.626.
l Spitalul Municipal Fălticeni, județul
Suceava, organizează concurs în conformitate
cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare, la sediul unității din
str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru
ocuparea unor posturi contractuale vacante: -1
post asistent medical debutant Compartimentul Neonatologie; -2 posturi de infirmieră
debutantă Secția Chirurgie Generală. Proba
scrisă va avea loc în data de 22.07.2019, ora
10.00. Data și ora interviului vor fi anunțate
după proba scrisă. Dosarele de concurs se
depun la Serviciul RUNOS până pe data
12.07.2019, inclusiv, ora 15.00. Condiții specifice de participare pentru asistent debutant:
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de asistent
medical generalist; -vechimea nu este necesară. Condiții specifice de participare pentru
infirmieră debutantă: -diplomă de 10 clase;
-vechimea nu este necesară. Anunțul de
concurs, bibliografia, tematica de concurs se
află afișate la avizierul unității și pe site-ul
unității. Relații suplimentare se pot obține la
telefon nr. 0752.126.627 /0752.126.626.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant,
conform HG nr.286/2011, de îngrijitoare în
cadrul Compartimentului Pediatrie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.
Calendar concurs: -22.07.2019, ora 12.00
-proba scrisă; -24.07.2019, ora 12.00 -proba
practică. Dosarele pentru înscrierea la concurs
se vor depune la Biroul RUNOS și Contencios
al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și vor cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la concurs; -copie
după certificatul de naștere, căsătorie, naștere
a copiilor, buletin, diplomă de studii; -copia
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; -fișa
medicală -fișa de aptitudini medicina muncii;
-curriculum vitae; -recomandare de la ultimul
loc de muncă, acolo unde este cazul; -cazier
judiciar; -taxă concurs: 100Lei. Condiţii specifice: -studii: școală generală; -nu se solicită
vechime în muncă. Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se pot obține de
la sediul unităţii sau la telefon: 0230.312.023,
între orele 7.30-16.00, persoană de contact:
Mera Nicoleta.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, nr.711 din 24.06.2019, la anunţul cu
numărul de înregistrare 212.572 al Primăriei
Orașului Bolintin-Vale, str.Libertăţii, nr.1, oraș
Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de consilier, grad
profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse-Umane, SSM și Arhivă, conform
Legii nr.188/1999, se face următoarea rectificare: -în loc de: „Primăria Orașului Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu, organizează concurs
în data de 24.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă și
în data de 29.07.2019, ora 10.00 -interviul
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
execuţie consilier, clasa I, grad profesional
asistent (studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul de studii Științe juridice sau echivalent, în domeniul de studii Științe juridice,
minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor juridice), în cadrul Compartimentul
Resurse Umane, SSM și Arhivă” -se va citi:
„Primăria Orașului Bolintin-Vale, judeţul
Giurgiu, organizează concurs în data de
24.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă și în data de
29.07.2019, ora 10.00 -interviul pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie
consilier, clasa I, grad profesional asistent
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(studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în domeniul Științelor juridice,
vechime minimum 1 an în specialitatea studiilor; cunoștințe operare PC nivel mediu ce se
vor testa în cadrul probelor scris și interviu), în
cadrul Compartimentul Resurse Umane, SSM
și Arhivă” (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a III-a). Restul anunţului rămâne
neschimbat.
l Spitalul Orașenesc Harșova organizeaza
concurs pentru ocuparea a patru posturi
vacante de infirmiera in compartimentele:
Neurologie, Camera de garda, Chirurgie generala, Pediatrie la care au acces persoane fizice
care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii
specifice: studii -generale (minimum 8 clase) si
de specialitate (diploma de absolvire a cursurilor de infirmiera, acreditate)/ vechimea in
specialitate nu este obligatorie. Concursul va
avea trei etape eliminatorii: selectia dosarelor
(15.07.2019, 14:00, la sediul spitalului), proba
scrisa (22.07.2019, 12:00, in sala mica de
consiliu a Primariei orasului Harsova). Dosarele de concurs se vor depune la sediul Spitalului Orasenesc Harsova, compartimentul
RUNOS, pana pe 15.07.2019, ora 12:00.
Secretariatul comisiilor de concurs va fi
asigurat de catre Georgeta-Magdalena
Tudoran (secretariat@spitalharsova.ro
//0771225275). Anuntul integral cuprinzand
bibliografia, tematica, precum si alte informatii referitoare la desfasurarea concursului
pot fi gasite pe site-ul institutiei- www.spitalharsova.ro/anunturi.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante următoare: I.Posturi vacante: Șef
Birou audit intern- 1 post. Concursul se va
desfășura astfel: 1.Proba scrisă: în data de
22.07.2019, ora 9.00. 2.Proba interviu: în data
de 25.07.2019, ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Șef Birou audit intern:
Absolvent al învăţământului superiordiplomă de licență (studii economice); minim
2 ani vechime în specialitate; Avizul șefului
compartimentului de audit public intern din
cadrul Ministerului Sănătăţii. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul unităţii din Craiova, Strada Tabaci,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană
de contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen,
telefon: 0251.502.200.
l Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul în
București, str.Eremia Grigorescu, nr.24, sector
1, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Compartimentul
Resurse Umane, Salarizare, Sănătatea și
Securitatea în Muncă: inspector de specialitate
(S) IA, 1 post, conform HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Documente necesare pentru
întocmirea dosarului de concurs: -cerere de
înscriere la concurs adresată conducătorului
instituţiei publice organizatoare; -copia actului
de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz; -copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor și
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de instituția publică; -copia
carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii; -curriculum vitae. Copiile
de pe certificatele prevăzute mai sus se
prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate. Conform art.3

al HG nr.286/2011, pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a)are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnată 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 incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 1.Pentru inspector de specialitate (S) IA, concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 25.07.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii superioare absolvite
cu diplomă de licență în domenii relevante
postului; -certificat Inspector Resurse Umane;
-certificat Protecția Datelor cu Caracter
Personal; -cunoștinţe de operare/programare
pe calculator, respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point -nivel avansat;
-experiență în domeniul resurse umane și
salarizare minimum 15 ani; -experiență în
utilizarea programului Revisal; -experiență
profesională în instituții publice minimum 5
ani; -vechime în muncă minimum 20 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Teatrului de
Animaţie Ţăndărică, din str. Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, etaj 2, Birou Director
Adjunct, de luni până vineri, între orele 10.0015.00. Informații suplimentare se pot obține la
nr. telefon: 021.316.30.02.
l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea a următoarelor posturi
vacante de personal civil contractual: -două
posturi de Șofer I/ Studii gimnaziale/ școală
profesională/ medii, Permis de conducere
categoriile BE, CE și DE, cu o vechime în
muncă și în specialitate de minim 5 ani, astfel:
-22.07.2019, ora 09.00 -proba scrisă;
-26.07.2019, ora 08.00 -proba practică;
-01.08.2019, ora 08.00 -interviul. -data limită
de depunere a dosarelor –12.07.2019, ora
14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute
de la secretarul comisiei de concurs Mihalea
Alexandru, la telefon: 021/350.51.13, interior
134, de luni până vineri, între orele 08.0014.00. -un post de Muncitor III (electrician)/
Școală profesională de specialitate (în domeniul întreţinerii și reparaţiilor instalaţiilor
electrice) sau Studii gimnaziale/ școală profesională/ medii și curs de calificare în domeniul
întreţinerii și reparaţiilor instalaţiilor electrice,
Autorizaţie de exploatare a instalaţiilor electrice interioare, joasă tensiune, medie tensiune,
cu o vechime în muncă și în specialitate de
minim 5 ani, astfel: -22.07.2019, ora 09.00
-proba scrisă; -26.07.2019, ora 08.00 -proba
practică; -01.08.2019, ora 08.00 -interviul.
-data limită de depunere a dosarelor
–12.07.2019, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la secretarul comisiei de
concurs Gavrilă Laurenţiu, la telefon:
021/350.51.13, interior 135, de luni până vineri,
între orele 08.00-14.00. -două posturi de Îngrijitor/ Studii gimnaziale/ medii cu o vechime în
muncă de minim 6 luni, astfel: -22.07.2019, ora
08.00 -proba practică; -25.07.2019, ora 08.00
(rezervă 26.07.2019) -interviul; -data limită de
depunere a dosarelor -12.07.2019, ora 14,00.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la
secretarul comisiei de concurs Pîrlogea
Gabriela, la telefon: 021/350.51.13, interior
519, de luni până vineri, între orele 08.0014.00. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul U.M. 01961
Otopeni, strada Zborului nr. 1, localitatea
Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare.
l Primăria Comunei Gălbinași cu sediul în:
localitatea Gălbinași, strada 1 Decembrie
1918, nr. 16, județul Călărași în baza legii
188/1999, organizează concurs pentru

ocuparea următorului post vacant pentru
funcție publică: -Denumirea postului
Inspector Clasa I –Grad Debutant. Compartimentul: Urbanism. Condiţii de desfășurare a
concursului: Data până la care se depun
dosarele de înscriere: Pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie Inspector Clasa I –Grad
Debutant –în maximum 30 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a-III-a; •Locul depunerii
dosarelor: Primăria Gălbinaşi; •Data/ Ora/
locul de organizare: Proba scrisă: 30.07.2019,
ora 10 –Primăria comunei Gălbinași. Interviul
se va susţine în maxim 5 zile de la data susţinerii probei scrise: -Primăria comunei Gălbinași. Condiţii de participare: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările și completările ulterioare. 1.Condiţii
specifice: a) Absolvent studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură și urbanism și inginerie geodezică. b) Vechime în specialitate studii: Nu.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: data 30.07.2019 ora 10, la sediul
instituției. Interviul se va susţine în maxim 5
zile de la data susţinerii probei scrise, la sediul
instituției. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
începând cu 28.06.2019 până pe 17.07.2019.
Date contact: Primăria Comunei Gălbinași,
judeţul Călărași, str.1 Decembrie 1918 nr 16.
Persona de contact: Manea Mădălina Georgiana –secretar -tel. 0242516814, email:
primaria.galbinasi@yahoo.com.
l În conformitate cu prevederile art. 7 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114
din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice și a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Anexa nr. 2, litera D
numărul curent 4, coloana a 4-a din Hotărârea
Guvernului nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind
organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor, modificată prin Hotărârea nr.
730 din 13 septembrie 2018 și art. 4 din Legea
nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura
rutieră, republicată, Autoritatea Rutieră
Română -A.R.R., cu sediul în b-dul Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1 București, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, în cadrul instituției:
-inspector de specialitate gradul II (S) -Serviciul Inspecție Periodică -Direcţia Siguranța
Infrastructurii Rutiere -Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere -4 posturi pe
durată nedeterminată. Condiţiile specifice de
participare la concurs: a) nivelul studiilor:
studii superioare dovedite cu diplomă de
licenţă și diplomă de master recunoscute, în
una dintre specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din
domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere,
ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/ echivalare a acestuia
emis în condiţiile legii de către autoritatea
administraţiei publice centrale competente,
precum și o experienţă profesională de cel
puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe
dintre domeniile menţionate; b) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de
licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului
rutier, experiență atestată de Inspectoratul
General al Poliţiei Române; c) permis de
conducere categoria B; d) nu are menţiuni
înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoștinţe operare calculator: MS Office:
Windows Word, Excel, Power Point.
-inspector de specialitate gradul II (S) -Serviciul Inspecție Suplimentară -Direcţia Siguranța Infrastructurii Rutiere -Departamentul
Siguranța Infrastructurii Rutiere -2 posturi pe
durată nedeterminată. Condiţiile specifice de
participare la concurs: a) nivelul studiilor:
studii superioare dovedite cu diplomă de
licenţă și diplomă de master recunoscute, în
una dintre specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din
domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere,
ori studii echivalente potrivit prevederilor art.
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153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia
emis în condiţiile legii de către autoritatea
administraţiei publice centrale competente,
precum şi o experienţă profesională de cel
puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe
dintre domeniile menţionate; b) nivelul studiilor: studii superioare dovedite cu diplomă de
licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de
ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului
rutier, experiență atestată de Inspectoratul
General al Poliţiei Române; c) permis de
conducere categoria B; d) nu are menţiuni
înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoştinţe operare calculator: MS Office:
Windows Word, Excel, Power Point. -referent
debutant (M) -Serviciul Registrul Electronic
European şi Restituire Acciză -Direcția Licențiere şi Autorizare -1 post pe durată nedeterminată. Condiţiile specifice de participare la
concurs: a) nivelul studiilor: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; b) vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului -nu este cazul; c)
cunoştinţe operare calculator: pachetul Microsoft Office, baze de date - nivel intermediar,
cunoştințe de programare într-unul din limbajele HTML/ CSS/ PHP/ Javascript, experiență
de lucru cu sisteme de operare Linux şi/ sau
Windows Server. -referent debutant (S)
-Biroul Administrativ -Serviciul Administrativ, Corespondență, Arhivă şi Transport
-Departamentul Juridic şi Administrativ -1
post pe durată nedeterminată. Condiţiile
specifice de participare la concurs: a) nivelul
studiilor: studii superioare economice sau
juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; b) vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului -nu este cazul;
c) cunoştinţe operare calculator: MS Office,
Internet. Dosarele de concurs se depun la
sediul Autorităţii Rutiere Române -A.R.R.,
b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, până la data de 12.07.2019 ora 14:00.
Concursul va consta în 3 etape succesive: a)
selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisă;
-proba scrisă va avea loc la sediul central al
Autorităţii Rutiere Române -A.R.R., b-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, în
data de 22.07.2019 ora 10:00; c) interviul;
-interviul se va susţine la sediul central al
Autorităţii Rutiere Române -A.R.R., b-dul
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, în
data de 26.07.2019 ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3134853
Serviciul Resurse Umane. Bibliografia şi alte
informaţii necesare desfăşurării concursului
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul
www.arr.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția Copilului
Sector 4, din Str. Soldat Ion Enache nr.1A şi
pe pagina de internet a instituției www.
dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 4, Str. Soldat
Ion Enache nr. 1A, etaj 1, telefon
0372715100/interior 139, persoană de contact
Oprea Florentina -Serviciul Resurse Umane
-Salarizare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 4, organizează
concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr.
286/2011, pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale de execuție vacante:
-Educator grad principal -1 post, studii
medii, vechime în specialitatea studiilor
minimum 5 ani. -Inspector de specialitate
grad 1A -1 post, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licență de
lungă durată în domeniul ingineriei, vechime
în muncă de minimum 6 ani şi 6 luni.
-Conducător Auto -1 post, studii medii,
permis de conducere categoria D, cu experiență profesională pe postul de conducător
auto de minimum 5 ani. -Asistent social
debutant -2 posturi, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență
-specializare asistență socială, aviz liberă
practică eliberat de Colegiul Asistenților
Sociali, fără condiție de vechime în muncă.
-Inspector de specialitate grad IA -1 post,
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență de lungă durată în domeniul economic, vechime în muncă de
minimum 6 ani şi 6 luni. -Îngrijitori curățenie
-2 posturi, studii generale, fără condiție de
vechime în muncă. -Inspector de specialitate
grad II -1 post, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență de
lungă durată în domeniul ştiințelor comunicării, vechime în muncă minimum 6 luni.
Concursul se organizează la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 4 din Str. Soldat Ion
Enache nr. 1A, Sector 4, şi va consta în susținerea unei probe scrise, în data de 22.07.2019,
ora 11:00 şi proba interviu în data de
26.07.2019, ora 11:00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
până la data de 11.07.2019 inclusiv şi trebuie

l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea Administrativ-Teritorială Beceni, din
județul Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT
Beceni începând cu data de 28.06.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Beceni, conform „Legii cadastrului şi publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare”. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei
Beceni şi pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară: http://
www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau/Beceni.

CITAŢII
l Comunicare/înştiințare. Numita Săndulean
Mihaela, domiciliată în com.Schitu, sat Cămineasca, jud. Giurgiu, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 593/236/2019 ce are ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității, reclamantă fiind Comuna Schitu, jud.
Giurgiu, este invitată de a se prezenta la
Judecătoria Giurgiu în termen de 10 zile de la
publicarea prezentului anunț în vederea înmânării cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor depuse la dosar.
l Se citează numitul Căpraru Andrei cu
ultimul domiciliu cunoscut în Botoşani, str.
Ion Frunzete nr. 5 sc. C, ap. 20, pârât în
procesul cu Dominte Marco Gabriel prin
reprezentant legal Bordea Elena, în dosarul
2774/297/ 2018, având ca obligaţie, stabilirea
paternităţii la Judecătoria Săveni, pentru
termenul din 05.09.2019, ora 08.30 şi e xpertiza ADN în data de 04.07.2019, ora 09.00, la
IML Iaşi.
l Parata Popa Liliana, domiciliat în
Branistea, judet Dambovita este chemata în
instanță la Judecatoria Racari în dosar
1215/284/2019 cu termen la 23.07.2019,
obiectul fiind exercitare autoritate parinteasca,
reclamant fiind Chiribou Gigi.
l Judecătoria Gurahonț. Pârâții Dragoş
Ioan, Dragoş Petru şi Dragoş Toma, toți
cu domiciliul necunoscut sau eventualii
lor moştenitori sunt citați la această
instanță în data de 03.07.2019, ora 09.00
în proces cu Pascu Daniela Nicoleta
având ca obiect uzucapiune.
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l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in dosarul
nr. 759/110/2019, Tribunal Bacau, conform
Sentintei nr. 397 din data de 20.06.2019
privind pe SC Rococo Trade & Show SRL-D,
cu termenele: depunere declarații creanță
04.08.2019, întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 24.08.2019, întocmirea tabelului
definitiv 18.09.2019, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 29.08.2019, orele
12.00 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in dosarul
nr. 2760/105/2019, Tribunal Prahova, conform
Incheierii din data de 21.06.2019 privind pe
SC Tasan Guard SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 05.08.2019, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor 26.08.2019,
întocmirea tabelului definitiv 20.09.2019,
prima Adunare a Creditorilor avand loc in
data 30.08.2019, orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-

rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru
realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata
foraj, echipare si conducta de amestec Sonda
522 Barbuncesti” propus a fi amplasat in
localitatea Barbuncesti, extravilan, Judetul
Buzau. Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru
realizarea lucrarilor de “lucrari de suprafata
foraj, echipare si conducta de amestec Sonda
528 Barbuncesti” propus a fi amplasat in
localitatea Barbuncesti, extravilan, Judetul
Buzau. Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire la
intrarea debitorului în procedura simplificata
a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014,
impotriva debitoarei Sodo Migliori International SRL sediul social in Bucureşti, B-dul
Unirii, nr. 6, Camera 2, Subsol, Bloc 8C,
Sector 4, J40/3033/1999, CUI 11625188, in
dosarul 28856/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 10 zile de la primirea notificarii.
Urmatorul termen de judecata a fost fixat
pentru data de 06.11.2019. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță public solicitarea de
obținere (reînnoire) a autorizației de mediu
pentru obiectivul „PENNY MARKET”,
amplasat în municipiul Adjud, Strada Republicii, județul Vrancea. Eventualele propuneri
şi sugestii din partea publicului privind activitatea menționată vor fi transmise în scris şi
sub semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea din municipiul
Focşani, strada Dinicu Golescu nr. 2, în zilele
de luni – joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri
între orele 8.00–14.00, în termen de cel mult
10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l S.C. Bricostore Romania S.A. cu sediul
social în Bucureşti, Calea Giuleşti, nr.1–3, et.2,
sector 6, anunţă ca a depus la A.P.M. Bihor –
Oradea documentaţia tehnica pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
desfăşurarea activitătii „HIPERMARKET
BRICO DEPOT ORADEA” cod CAEN rev
2. 4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate, pe amplasamentul din municipiul Oradea, str. Calea
Aradului, nr. 62, județul Bihor. Eventualele
sugestii sau observații se vor depune în scris la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,
municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A,
județul Bihor, tel: 0259/444590; fax:
0259/406588, E-mail: office@apmbh.anpm.ro
în zilele de luni–joi, între orele 8.00– 16.30,
vineri 8.00–14.00, în termen de 15 zile de la
apariția prezentului anunț.
l Viericiu Adrian-Catalin avand domiciliul in
municipiul Bucuresti, Aleea Izvorul Oltullui,

nr.1, bl.26, sc.B, et.4, ap.30, sector 4 titular al
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale
si functiuni complementare P+1+M, amenajare circulatii si utilitati, T26, P70/10, 11,12,13
comuna Berceni, judet Ilfov, anunta publicul
interesat asupra deciziei etapei de incadrare
luata in cadrul sedintei Comitetului Special
constituit din data de 20.03.2019 urmand ca
prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului
l Petre Mihai avand domiciliul in comuna
Berceni, judetul Ilfov, Bd.1 Mai, nr.279, titular
al planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M,
Functiuni complementare, Amenajare Circulatii, Utilitati, Ridicare Topografica, comuna
Berceni, judetul Ilfov T16, P41/1/14,15,
N.C.3010, 64754 anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni
pana joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen
de 18 zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Gapie Mihai-cu domiciliul in comuna
Berceni, str.Marin Preda, nr.18, titular al
planului PUZ-ansamblu de locuinte individuale P+1E+M, functiuni complementare,
amenajare circulatii, utilitati, comuna Berceni,
judet Ilfov, T5, P18/4/26, 27 anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni
pana joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l S.C. Oxigen Development S.R.L. reprezentata de Vochin Ionut Constantin cu domiciliul
in municipiul Bucuresti, str.Popa Soare,
Nr.14A, etaj 1, cam.2, ap.3 Jud. Ilfov, utilizator al terenului T39, P759/4/7,8 cu nr.cad
58338 in suprafata de 24.146 mp in scopul
PUZ-amenajare bazin piscicol si exploatare in
sistem de balastiera-cariera (aluviala) de nisip
si pietris situat in comuna Vidra. anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni
pana joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Exclusiv Interconstruct SRL-cu sediul in
municipiul Bucuresti str. Mureseni nr.14,
sector 3, titular al planului PUZ- ansamblu de
locuinte individuale P+1E+M, functiuni
complementare, amenajare circulatii, utilitati,
comuna Berceni, judet Ilfov, T20, P49/1/012
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele
900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Anunt prealabil privind afisarea publica a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea administativ-teritoriala Podari din
judetul Dolj anunta publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.1,2,3 incepand cu data de
04.07.2019, pe o perioada de 60 de zile, la
sediul primariei Podari, conform art.14 alin.
(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
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Imobiliara. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decat cele
mentionate mai sus, nu vor fi luate in considerare. Nota: Anuntul trebuie publicat cu 5 zile
inaintea publicarii documentelor tehnice
intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar
local, la sediul consiliului local, pe pagina
internet a administratiei publice locale,
precum si pe cea a Agentiei Nationale).
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, CIF: 18704890,
J25/272/2006, dosar nr. 1726/101 anul 2019
-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 21.08.2019;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 11.09.2019; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor
la 02.10.2019. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
asociat coordonator Serban Valeriu.
l Primaria Municipiului Barlad. Anunț
privind finanaţările nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local. Data: 26.06.2019. Informaţii
generale privind autoritatea contractantă
(finantatoare), în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului Barlad , Str. 1
Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui,
telefon 0235.411760, fax 0235.416867, www.
primariabarlad.ro. Primaria Municipiului
Barlad invită persoanele fizice şi juridice fără
scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi
fundaţiile constituite conform legii sau cultele
religioase recunoscute conform legii , care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.
350/2005, să depună propunerile de proiecte în
scopul atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă, pentru domeniile: cultură,
tineret, sport, activitati cu specific social si
culte religioase. 1. Procedura aplicată pentru
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură ,
tineret, sport , activitati cu specific social si
culte religioase pe anul 2018 este prevăzută de
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice,
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general şi de Regulamentul privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activităţi nonprofit de
interes local conform HCLM nr. 101 /
24.04.2018. 2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Municipiului Barlad. 3.
Suma alocata: 150000 RON. 4. Durata proiectelor: anul 2019. 5. Data limită de depunere a
propunerilor este 22 iulie 2019, ora 16,00. (cu
diminuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 zile , conform art. 20 alin (2) din
Legea 350/2005, motivat de faptul ca eventualele lucrari de reparatii, constructii si modernizari nu se pot efectua in sezonul rece ). 6.
Proiectele se depun într-un exemplar la sediul
Primariei Municipiului Barlad, str. 1Decembrie , nr.21, si vor avea menţiunea pe dosar
„pentru: Comisia de evaluare pentru finantari
nerambursabile acordate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit de interes local“ 7.
Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile se va face
de către Comisia de evaluare pentru finantari
nerambursabile acordate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit de interes local ,
constituita prin dispoziţia primarului municipiului Barlad, în perioada 23 iulie - 26 iulie
2019. Finanţările nerambursabile trebuiesc
însoţite de o contribuţie de minimum 10% din
valoarea totală a finantarii din partea beneficiarului. Documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea propunerii de proiect este în
conformitate cu art. 20 din Regulamentul
privind regimul finanaţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit de interes local existent pe site-ul
Primariei Munucipului Barlad. Informaţii s i
clarificări cu privire la documente se pot obţine
de la secretarul comisiei din cadrul Primariei
Municipiului Barlad , Serviciul Contabilitate ,
etaj 1 , camera 17, telefon 0235.411760 int 220.
Data transmiterii anunţului de participare
către Monitorul Oficial: 26 .06.2019 PRIMAR
av. Dumitru Boros. SECRETAR jr. Catalin
Haret.
l Unitatea administrativ-teritorială Comuna
Măceşu de Sus, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
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pentru sectorul cadastral nr.1 începând cu data
de 08.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Măceșu de Sus, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială Comuna
Braloștița, din județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.8 începând cu data de
08.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Braloștița, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. SC Rompetrol Downstream SRL, titular
al proiectului “Amplasare echipament skid
GPL în stația mixtă de distribuție carburanți
ROMPETROL, amplasare instalație monobloc
tip skid pentru distribuție gaz petrolier lichefiat
(GPL) și amenajare platformă descărcare GPL
din cisternă; organizarea execuției”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM Timiș de a nu se
supune evaluării impactului asupra mediului,
evaluării adecvate și evaluării impactului
asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Amplasare echipament skid
GPL în stația mixtă de distribuție carburanți
ROMPETROL, amplasare instalație monobloc
tip skid pentru distribuție gaz petrolier lichefiat
(GPL) și amenajare platformă descărcare GPL
din cisternă; organizarea execuției”, propus a fi
amplasat în Comuna Dumbrăvița, DJ691 km
7+142, jud.Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM Timiș din
municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30, vineri, între orele 08.00-14.00, precum și
la următoarea adresă de internet http://apmtm.
anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului.
l Administrator judiciar DRB INSOLVENCY SPRL, numit de Tribunalul Ilfov în
dosar nr.774/93/2018*, anunţă deschiderea
procedurii generale de insolvență la SC
DENDAV EGAL SRL, cu sediul în Voluntari,
str.Cpt.Dinu Pestrițu, nr.1, Camera 2, jud.Ilfov,
CIF:26143748, J23/2337/2009. Termen de
depunere a cererilor de creanţe este 29.07.2019,
termen tabel preliminar 19.08.2019, termenul
pentru depunerea contestaţii 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, termen
tabel definitiv 13.09.2019, adunarea creditorilor
23.08.2019. Relaţii la telefon: 0748.239.395.
l SDEE Muntenia Nord -Structura Regională
Brăila, titular al proiectului: „Creare condiții
pentru montare fibră optică pe stâlpii de joasă
tensiune aparținând SDEE Muntenia Nord-SR
Brăila, amplasament zona rurală Brăila,
județul Brăila, localitățile Grădiștea, Ibrianu și
Maraloiu”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei de încadrare de către APM
Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului -nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra
mediului pentru proiectul: „Creare condiții
pentru montare fibră optică pe stâlpii de joasă
tensiune aparținând SDEE Muntenia Nord-SR
Brăila, amplasament zona rurală Brăila,
județul Brăila, localitățile Grădiștea, Ibrianu și
Maraloiu”, propus a fi amplasat în judeţul
Brăila, comuna Grădiștea, localităţile
Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate zilnic la sediul APM
Brăila, mun.Brăila, Bd.Independenţei, nr.16,
bl.B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00,
precum și la următoarea adresă de internet:
www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/
Acordul de mediu/Drafturi acte regelementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

l SC/PF House World Electro SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Construire hală, producție și depozitare
confecții metalice, birouri, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități”, propus a fi
amplasat în jud.Ilfov, comuna Cernica, sat
Căldăraru, identificat prin nr.cadastral: 56100.
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la
sediul titularului: House World Electro SRL,
din Constanța, Bdl.Mamaia, nr. 175, spațiul 5,
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00, în
termen de 18 zile de la publicarea prezentului
anunț. Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM București.
l Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Turda, cod fiscal: 4378930, adresa: Turda,
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.28, județul Cluj,
telefon: 0264.313.160, fax: 0264.317.081, e-mail:
primaria@primariaturda.ro. 1.În baza art.16
din Legea 350/2005, privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Municipiul
Turda face cunoscută intenţia de atribuire de
contracte de finanţare nerambursabilă din
fondurile bugetului local al Municipiului Turda
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local pentru anul 2019. 2. Reglementări legale:
-Legea 350/2005, actualizată, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general; -Legea 273/2006, privind finanţele
publice locale; -Hotărârea 205/29.11.2012,
privind aprobarea procedurii de acordare a
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local
pentru activităţi nonprofit de interes general în
baza Legii 350/2005; -Hotărârea Consiliului
Local nr.163/2013, privind aprobarea modificării HCL 205/2012; -Hotărârea Consiliului
Local nr.56/19.04.2019, privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2019; -Regulamentul
privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al municipiului Turda
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local. 3.Sumele cuprinse în bugetul anului 2019
pentru activitățile finanțate prin Legea
350/2005 sunt în valoare de 470.000Lei, după
cum urmează: a)Sport: 200.000Lei; b)Activități
de tineret: 50.000Lei; c) Culte: 200.000Lei; d)
Alte activități culturale: 20.000Lei. 4.Instituţii/
persoane fizice eligibile: persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial -asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române
-sau culte religioase recunoscute conform legii
române, care au sediul/filiala în municipiul
Turda. 5.Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret, Activităţi sportive,
Culte religioase, Programe culturale. 6.Acţiuni
eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze
conform specificaţiilor din Regulamentul
privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al Municipiului Turda
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local și din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și
beneficiar. 7.Criteriile aplicate pentru atribuirea
contractului de finanţare nerambursabilă sunt
următoarele: Capacitatea de realizare- fezabilitatea proiectului; Consistenţa tehnică- relevanţa
proiectului; Contribuţie proprie -Buget; Soliditate financiară; Rezultate așteptate- rezultatele
proiectului propus; Durabilitatea programuluicontinuitatea proiectului. 8. Documentele se
depun la Registratura Consiliului Local al
Municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918,
nr.28, cam.50. 9.Termen-limită de depunere a
propunerilor de proiecte: 29.07.2019, ora 13.00.
10.Perioada de selecţie și evaluare a propunerilor de proiecte: 30 iulie-14 august 2019. 11.
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea
propunerii de proiect și informaţii suplimentare
se pot obţine de la Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Turda, cam.67, Serviciul
Administraţie Publică Locală, cam.13, Compartiment Achiziţii Publice, cam.42, site-ul: www.
primariaturda.ro. 12.Evaluarea și selecţia
programelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant în
limita bugetului alocat. 13.Documentaţia va fi
depusă obligatoriu în 2 exemplare (original și
copie) și în format electronic CD (fișiere word).
Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea
cererii de finanţare din cadrul procedurii.
l Această informare este efectuată de Suciu
Flavius Viorel, domiciliat în Giarmata, nr.14,
jud.Timiș, nr.telefon: 0724.233.053, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală
de Apă Banat aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrărilor de elaborare PUZ
„Zonă de locuințe și servicii” pe terenul situat

vineri / 28 iunie 2019
în localitatea Giarmata, jud.Timiș, identificat
cu CF 405601. Această investiție este nouă. Ca
rezultat al acestei investiții se vor produce
următoarele: Zonă de locuințe și servicii. Ca
rezultat al procesului de producție vor rezulta
permanent ape uzuale menajere ce se vor
evacua în rețeaua de canalizare menajeră a
localității. Această solicitare este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații și recomandări se pot
adresa solicitantului la adresa de mai sus sau
telefonic, la dl.Suciu Flavius, tel.0724.233.053,
după data de 28.06.2019.
l Această informare este efectuată de Suciu
Flavius Viorel, domiciliat în Giarmata, nr.14,
jud.Timiș, nr.telefon: 0724.233.053, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală
de Apă Banat aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrărilor de elaborare PUZ
„Zonă de locuințe și servicii” pe terenul situat în
localitatea Giarmata, jud.Timiș, identificat cu
CF nr.403080, 408101. Această investiție este
nouă. Ca rezultat al acestei investiții se vor
produce următoarele: Zonă de locuințe și
servicii. Ca rezultat al procesului de producție
vor rezulta permanent ape uzuale menajere ce
se vor evacua în rețeaua de canalizare menajeră
a localității. Această solicitare este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să transmită observații și recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic,
la dl.Suciu Flavius, tel.0724.233.053, după data
de 28.06.2019.
l Această informare este efectuată de Balog
Francisc, domiciliat în mun.Timișoara, Int.Sepia,
nr.79, bl.5, sc.A, et.2, ap.12, jud.Timiș,
tel.0730.559.842, ce intenționează să solicite de la
Administrația Bazinală de Apă Banat aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de elaborare PUZ „Zonă de locuințe, pensiune și
servicii” pe terenul situat în localitatea Giarmata,
jud.Timiș, identificat cu CF nr.404240, 405640,
405570. Această investiție este nouă. Ca rezultat
al acestei investiții se vor produce următoarele:
Zonă de locuințe pensiune și servicii. Ca rezultat
al procesului de producție vor rezulta permanent
ape uzuale menajere ce se vor evacua în rețeaua
de canalizare menajeră a localității. Această solicitare este conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc
să transmită observații și recomandări se pot
adresa solicitantului la adresa de mai sus sau
telefonic, la dl.Balog Francisc, tel.0730.559.842,
după data de 28.06.2019.
l SC Revolution Plus SRL, cu domiciliul in
Loc. Baia Mare ,str. Dealul Florilor nr.14B,
titular al planului Elaborare PUZ pentru
“REACTUALIZARE PUZ nr.910/2018,
aprobat prin H.C.L. 362/2018” in Loc. Baia
Mare, Bd Independentei nr.45, 47 anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul
menționat și declanșarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la
sediul APM Maramureș , localitatea Baia
Mare, str.Iza nr. 1A, de luni -joi intre orele 9-16
si vineri intre orele 9-13. Observatii, comentarii
și sugestii se primesc in scris la sediul APM
Maramureș in termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
l Temora Logistic SRL, cu sediul social in
Municipiul Arad, Str. Moraviei nr.25, jud Arad,
CUI RO 27775190, J02/859/2010, mail temoralogistic@gmail.com, tel 0722588652, prin
Ardelea Romeo -administrator, doreste sa
obtina autorizatie de mediu la punctul de lucru
din Arad, cal Aurel Vlaicu nr. 274/D, jud Arad
pentru activitatile de: 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate 4677- Comert cu
ridicata al deseurilor si resturilor avand ca
principalele faze ale procesului tehnologic:
aprovizionarea cu materiale, fabricarea de
produse specifice, livrarea produsului finit.
Masurile de protectie a factorilor de mediu
sunt: Apa: Nu este cazul. Aer: Sistem de aspiratie. Sol: Platforma betonata. Gestiunea deseurilor: Pubele. Observatiile publicului
formulate in scris/informatiile privind potenti-

alul impact asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului FN, COD
310132, telefon 0257/280.331 fax 0257/284.767,
in timp de 10 zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava judetul Iasi organizeaza
licitatie publica deschisa in data de 10.07.2019
ora 12.00 pentru concesionare teren construire
locuinte tineri si specialisti situat in T72 si
T75-16 loturi. Data limita pentru depunerea
ofertelor: 09.07.2019 ora 14.00. Caietul de
sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achizitii
Publice din cadrul Primariei comunei Miroslava, judetul Iasi incepand cu data de
01.07.2019. Costul caietului de sarcini este de
50 lei.
l Debitorul Universal Comprod Gheorghita
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Proprietate imobiliara “restaurant S+P+E si
locuinta de serviciu” situata in Comuna Paulesti,
Sat Paulesti, T 18, P cc 639, Judet Prahova. Pret
pornire licitatie - 1.175.000,00 Euro exclusiv
TVA. 2.Proprietate imobiliara „MINIHOTEL
CU RESTAURANT SI CRAMA” situata in
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, DN1 KM 5, Judet
Prahova. Pret pornire licitatie –390.000,00 Euro
exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatile imobiliare aflate in patrimoniul SC
Universal Comprod Gheorghita SRL este de
5.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatile imobiliare apartinand societatii debitoare Universal Comprod
Gheorghita SRL reprezinta 100% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: consemnarea in cont nr. RO89 BACX
0000 0017 0811 1000 deschis la UniCredit Bank
SA, pana la orele 14 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatile imobiliare, prima sedinta de licitatie
a fost fixata in data de 10.07.2019, ora 11:00, iar
daca proprietatile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
17.07.2019; 24.07.2019; 31.07.2019; 07.08.2019
ora 11:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l S.C. „Citadin” S.A. IASI, cu sediul in Bd.
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza procedura “licitatie deschisa”, cu oferte de pret in
plic inchis, in vederea atribuirii contractului de
achizitie: piese de schimb pentru auto si utilaje.
Procedura de achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin
SA Iasi. Pentru participare la procedura de
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi
accesata pana pe data de 10.07.2019 pe baza de
cod unic de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara si cu
declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii
unor virusi in sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut . Documentatia
de ofertare va fi depusa la sediul SC Citadin
SA pana la data de 10.07.2019, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
10.07.2019, ora 12:00, la sediul S.C. Citadin
S.A. Relatii suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290.
l UAT Comuna Dorobanțu, județul Tulcea, cu
sediul în localitatea Dorobanțu, județul Tulcea,
str.Primăverii, nr 45, CUI: 4793901, în calitate
de autoritate contractantă, organizează în data
de 16.07.2019, ora 10.00, licitație publică cu
strigare pentru închirierea următoarelor bunuri
din domeniul public: -spațiu din cadrul imobilului apartament nr.8 din blocul de locuințe în
suprafață utilă de 12.17mp, categoria bunului
clădire, adresă: str.Primăverii, nr.40, bl.1, sc.B,
ap.8, comuna Dorobanțu, județul Tulcea; -teren
din incinta parcului Școlii Gimnaziale Dorobanțu, în suprafață utilă de 83mp, adresă: sat
Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul

Tulcea, Tarla 8, Parcela cc244, nr.cadastral
32317. Caietul de sarcini și alte documente ce
privesc modul de organizare și celelalte condiții
de participare la licitație vor fi puse la dispoziția celor interesați de către Compartimentul
„Achiziții publice, resurse umane și relații cu
publicul” al Primăriei Comunei Dorobanțu,
județul Tulcea, telefon: 0240.576.306, fax:
0240.576.426, e-mail: consiliul_dorobantu@
yahoo.com. Termenul-limită pentru depunerea
documentelor de participare la licitație este
data de 15.07.2019, ora 16.30.
l Primăria Comunei Vărăști, cu sediul în
comuna Vărăști, sat Vărăști, județul Giurgiu,
șoseaua Principală, nr.75, tel.0246.237.121, fax:
0246.237.205, organizează licitație publică
pentru închiriere spațiu în suprafață de 54mp,
situat la parterul imobilului P+1, din comuna
Vărăști, strada șoseaua Principală, nr.73. Documentația de atribuire se obține de la casieria
instituției, achitând taxa de 150Lei. Depunerea
ofertei se face la registratura instituției, data-limită fiind 22.07.2019, ora 10.00. Licitația va
avea loc la data de 22.07.2019, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Vărăști. Persoană de
contact: Smeardă Marian, tel.0246.237.121.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional auto, pe numele
Dumitriu Dumitru. Se declara nul.
l Pierdut legitimatie student reducere transport emisa de Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Educatie Fizica si Sport pe
numele Codreanu Bogdan-Nicolae. Declar
nula.
l Sodexo S.R.L., cu sediul social în Str. Fabrica
de Glucoză nr. 5, Novo Park, Corpul de Clădire
G (Clădire Aerofina - G2 S+P), parter, camera
OSSS, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerţului București cu nr.
J40/11064/2009, cod unic de înregistrare (CUI)
26224010, declar pierdut certificatul constatator de autorizare a activitatii desfasurate la
punctul de lucru situat in municipiul Arad,
strada III- Zona Industriala Arad Vest nr. 9,
imobil înscris în CF nr. 335351, județul Arad.
l Nenu Gabi, comuna Suhaia, judeţ
Teleorman, pierdut certificate profesionale
conducător auto marfă nr. 0379598000 și
A.D.R. eliberat de ARR. Le declar nule.
l Pierdut atestat transport marfa CPC seria
0149537001 valabilitate 06.09.2017-05.09.2022
și atestat transport mărfuri periculoase ADR
colete+cisterne+clasa I seria 115244 valabilitate
20.08.2017-19.08.2022 emise de ARR Iași pe
numele Vlad Mihai-Virgil. Se declara nule.
l SC Group Edc-Cosmet SRL, cu sediul în
Craiova, str.Nicolae Bălcescu, nr.5, județul Dolj,
J16/1469/2009, CUI:26228372, declară pierdute: Certificatul de înregistrare al societății,
anexele la acesta, precum și certificatele constatatoare. Se declară nule.
l SC Route Construct SRL, cod unic de înregistrare: RO18630459, cu sediul în loc.1 Decembrie, str.Fagului, nr.19, jud.Ilfov, declar pierdut
certificatul de atribuire număr de ordine AMEF
nr.88417/30.05.2011 pentru casa de marcat
model Novitus MG 1200, seria 703147, nr. Aviz
de distribuire și utilizare 0083/03.02.2011,
număr de ordine 016104/30.05.2011 și pentru
casa de marcat model Novitus MG 1200, seria
703143, nr. Aviz de distribuire și utilizare
0083/03.02.2011, număr de ordine
016105/30.05.2011. Se declară nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a
conducătorului auto - transport marfă, eliberat
de ARR Rm. Vâlcea, pe numele Sanda MihaiBogdan, din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Pierdut titlul de proprietate nr. 1200 din
12.07.1993 emis de Administarţia Financiară
Gorj, pe numele Mergea Nicolaie și Mergea
Victoria.
l Pierdut Card de Identitate pentru Avocat,
emis de Uniunea Națională a Barourilor din
România -Baroul București, pe numele Mateș
Ioana Viorica. Îl declar nul.

MATRIMONIALE
l Domn 55 ani, doresc cunoștință doamnă
pentru prietenie/ căsătorie. București.
0737.97.98.50.

