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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea langa 
Hateg, jud. Hunedoara, angajeaza 
muncitori, salariu 2500 lei in mana, 
asiguram cazare gratis in conditii 
foarte  bune.  Relat i i  la  te l 
0744.665.656.

l Filarmonica „Banatul” Timi-
şoara, cu sediul în localitatea Timi-
şoara, B-dul C.D.Loga, nr.2, județul 
Timiş, organizează în data de 
29.01.2020, ora 10.00, concurs în 
vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată a funcţiilor vacante de 
execuție, în regim contractual, de: 
-Consilier juridic, la Biroul Juri-
dic-Contractare; -Consilier (cu 
atribuții de achiziții publice), la 
Biroul Juridic-Contractare; -Șef 
Orchestră, la Biroul Resurse 
Umane, Comunicare; -Curier (cu 
atribuții SSM), la Biroul Resurse 
Umane, Comunicare. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la  art .3  din HG 
nr.286/2011. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcțiilor 
contractuale sunt: Pentru Consilier 
juridic: -studii superioare de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă în 
ştiințe juridice, domeniul ştiințe 
juridice, specializarea drept; 
-vechime în specialitate de minim 4 
(patru) ani; -cunoştințe avansate de 
utilizare a calculatorului: Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Pentru Consilier (cu atribuții de 
achiziții publice): -studii superioare 
de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă în ştiințe juridice, economice 
sau tehnice; -vechime în muncă de 
minim 4 (patru) ani; -cunoştințe 
avansate de utilizare a calculato-
rului: Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point); -deținerea 
unui certificat de absolvire a 
cursului de achiziții publice. Pentru 
Șef Orchestră: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul Muzică; -vechime în 
muncă de minim 4 (patru) ani; 
-cunoaşterea cel puțin a unei limbi 
străine de circulație internațională, 
nivel avansat (scris, citit, vorbit); 
-cunoştințe avansate de utilizare a 
calculatorului: Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point); 
-constituie un avantaj activitatea 
desfăşurată în cadrul instituțiilor 
de spectacole sau concerte. Pentru 
Curier (cu atribuții SSM): -studii 
medii/generale; -vechime în muncă: 
minim 3 (trei) ani; -cunoştințe de 
utilizare a calculatorului: Microsoft 
Office; -deținerea unui Certificat de 
absolvire de Inspector în domeniul 
SSM-ului constituie avantaj. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 20.01.2020, 
ora 14.00. Condițiile de participare 

la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul: www.filarmo-
nicabanatul.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține în intervalul orar 
9.00-14.00, la sediul Filarmonicii 
„Banatul” Timişoara, din B-dul 
C.D.Loga, nr.2, sau la numărul de 
telefon: 0256.492.521.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale de execuţie 
vacante din subunităţile de mai jos: 
a) Centrul de coordonare Baraolt: 
-1 şef centru, candidatul(ţii) pentru 
ocuparea funcţiei trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
psihologie, asistenţă socială sau 
sociologie, cu vechime de minimum 
2 ani în domeniul serviciilor sociale, 
sau absolvenţi cu diplomă de 
licenţă ai învăţământului superior 
în domeniul juridic, medical, 
economic sau al ştiinţelor adminis-
trative, cu experienţă de minimum 
5 ani în domeniul serviciilor sociale; 
-0,5 post de medic, nivel studii 
superioare; medic confirmat în una 
din specialităţile: medicină pedia-
trică, medicină generală, medicină 
internă, medicină de familie, recu-
perare etc.; b) Centrul de plasa-
ment „Borosnyay Kamilla” Târgu 
Secuiesc: -1 educator, nivel studii 
superioare, fără condiţii de vechime 
în specialitatea studiilor; c)Centrul 
de sprijin pentru tinerii peste 18 ani 
Sfântu Gheorghe: -1 psiholog prac-
ticant, nivel studii superioare, 
condiţii de vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 6 luni; -2 
educatori, nivel studii medii/ postli-
ceale, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; d) Centrul 
de plasament nr.6 Olteni: -1 
psiholog practicant, nivel studii 
superioare, condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor -minimum 6 
luni. Concursul va avea loc pe data 
de 29.01.2020, ora 9.00 -proba 
scrisă şi pe data de 03.02.2020, ora 
9.00 -interviul, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
poate depune la secretariatul Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna, în 
perioada 07.01.2020-20.01.2020, 
între orele 8.00-16.00. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul instituţiei şi pe 
site-ul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna: www.protectiasocialacv.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de 

concurs: Pánczél Rozália, nr.de 
telefon: 0267.317.464.

l Casa Oamenilor de Știință cu 
sediul în Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, Bucureşti, unitate reînfiin-
țată prin HG. 347/1990 subordo-
n a t ă  A c a d e m i e i  R o m â n e , 
organizează în condițiile Regula-
mentului privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale a personalului din cadrul 
Casei Oamenilor de Știință– Clubul 
Oamenilor de Știință, funcție de 
conducere, Director –Manager, 
concurs  pentru ocuparea, pe 
durată determinată, cu normă 
întreagă a unui post contractual 
vacant – funcție de conducere, 
Director- Manager Gradul II (S), 
pentru unitatea de alimentație 
publică Clubul Oamenilor de 
Știință cu finanțare din venituri 
proprii, având sediul în Bucureşti, 
P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: 
Condiții  specifice Director- 
Manager Gradul II (S), funcție de 
conducere: •Studii universitare 
absolvite cu licență; •vechime în 
functie de conducere în specificul 
activității de minim 5 ani; •Nivel 
avansat de operare Microsoft 
(Word, Excel); •Cunoștințe gene-
rale privind documentele finan-
ciare; Alte cerinţe: •competențe/ 
cunostințe: -capacitatea: de a 
rezolva eficient problemele, de 
organizare a muncii proprii şi de 
gestionare a timpului, de autoper-
fecționare, de analiză şi sinteză, de 
a lucra în echipă, de a comunica 
verbal şi în scris, de planificare, 

coordonare şi control, de a dezvolta 
abilităţile personalului şi de a 
motiva; -abilitatea de soluționare/ 
mediere a conflictelor; -cunoştințe 
despre organizarea şi conducerea 
unei activități de alimentație 
publică/restaurant. Concursul se va 
desfăşura la sediul Academiei 
Române din Calea Victoriei, nr.125, 
Sector 1, Bucureşti după cum 
urmează: 1. Afişarea anunțului la 
sediul unității se face în data de 
06.01.2020; 2. Data limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarele de concurs  la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie 
nr.13, sector 5, Bucureşti este 
20.01.2020 ora 14.00; 3. Etapa I 
-selecție dosare-21.01.2020  ora 
15.00; 4. Etapa II -proba scrisă-  
29.01.2020, ora 10.00; 5. Etapa III 
-Interviul şi susținerea Proiectului 
Managerial– 04.02.2020, ora 10.00. 
Secretariatul comisiei de concurs 
între orele 9.00-14.00  zi lucrătoare 
este asigurat de dna. Rebeca 
Macovei, tel. 021.318.81.45, 
021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.

l Casa Oamenilor de Știință, 
unitate reînființată prin HG. 
347/1990 cu finanțare de la bugetul 
statului, subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile 
Regulamentului- cadru de organi-
zare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale în cadrul 
unității Casa Oamenilor de Stiință– 
Anexa 1,  concursuri pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, 
a 2 posturi contractual vacante: •1 

post Consilier juridic IA; •1 post 
Muncitor calificat treapta I /zugrav. 
Condiții specifice: Consiler juridic 
gradul I A -probă scrisă şi interviu: 
-Licențiat al unei Facultăţi de Drept 
(licențiat în ştiințe juridice); 
-vechime în specialitate minim 8 
ani;  -înscris în Colegiul Consilie-
rilor Juridici; -apt din punct de 
vedere medical pentru exercitarea 
funcției ;  Condiți i  specifice: 
Muncitor calificat tr.I –Zugrav- 
probă practică şi interviu; -Studii 
medii şi calificare zugrav; -Vechime 
totală în muncă de minim 6 ani. 
Concursurile se organizează la 
sediul unității Casa Oamenilor de 
Știință din clădirea Casa Acade-
miei, Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, Bucureşti, Aripa Est. 
Concursul se va desfăşura  după 
cum urmează: 1. Afişarea anunțului 
la sediul unității se face în data de 
06.01.2020; 2. Data limită până la 
care se pot depune personal actele 
pentru dosarul de concurs  la sediul 
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unității este 20.01.2020 ora 14.00; 3. 
Etapa I –selecție dosare– 21.01.2020, 
ora 14.00; 4. Etapa II –Proba scrisă/ 
practică – 30.01.2020, ora 10.00; 5. 
Etapa III  -Interviul– 05.02.2020, 
ora 10.00.  Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09.00-14.00  zi 
lucrătoare este asigurat de dna. 
Macovei Rebeca/ Surugiu Silvia 
Daniela,  tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06 /interior 2738, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 din str. Cernișoara nr. 
38-40, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor vacante personal contractual 
de execuție și de conducere, peri-
oadă nedeterminată, în data de 
29.01.2020 ora 10.00 proba scrisă 
și interviul în data de 04.02.2020 
ora10.00. Posturi și Cerinţe de 
participare la concurs Direcția 
Protecț ia  Copi lu lui :  Birou 
Evaluare Inițială și Secretariat 
Comisie Protecția Copilului: •1 
post asistent social: -Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta 
în asistență socială; -Aviz de exer-
citare a profesiei de asistent social; 
-Vechime– nu este cazul. Centrul 
de Primire și Evaluare în Regim 
de Urgență “Arlechino”: •1 post 
asistent social: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în asis-
tență socială; -Aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social; 
-Vechime– nu este cazul. Centrul 
de Plasament “Acasă”: •2 posturi 
de educator (se lucrează în ture): 
-Studii universitare de licenta 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în domeniul științelor 
sociale, științelor umaniste și arte; 
-Vechime– nu este cazul. Centrul 
de Plasament “Acasă”: •2 posturi 
de instructor de educație (se 
lucrează în ture): -Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime- nu este cazul; 
Centrul de Plasament “Acasă” •1 
post șef centru: -Studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul psihologie, asistență 
socială sau sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale sau absolvenţi cu 
diplomă de licență ai învățămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic și al stiințelor 

administrative, cu experiență de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale. Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabi-
lități „Orsova”: •1 post îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime– nu e 
cazul. Complex Servicii de Recu-
perare: •2 posturi îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime– nu e 
cazul. Complex Servicii de Recu-
perare: •1 post șef centru: -Studii 
universitare de licența absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul psihologie și stiințe 
comportamentale, cu vechime de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale; -Atestat de liberă 
practică în psihologie clinică și 
consiliere psihologică/ psihote-
rapie; -Vechime în domeniul inter-
venției de recuperare a copilului 
cu dizabilități minimum 7 ani; 
-Cursuri de perfecționare în dome-
niul intervenției de recuperare a 
copilului cu dizabilități. Centrul de 
zi de recuperare pentru copii cu 
d i s f u n c ț i i  n e u r o p s i h i c e 
“Ghencea”: •1 post îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime– nu e 
cazul. Centrul de zi de recuperare 
pentru copii cu disfuncții neurop-
sihice “Ghencea”: •1 post șef 
centru: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniul psihologie și stiințe 
comportamentale, cu vechime de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale; -Atestat de liberă 
practică în psihologie clinică și 
consiliere psihologică/ psihote-
rapie; -Vechime în domeniul inter-
venției de recuperare a copilului 
cu dizabilități minimum 7 ani; 
-Cursuri de formare/ specializare  
în domeniul intervenției de recu-
perare a copilului cu dizabilități. 
Internat de tip social pentru copii 
cu dizabilități “Domnita Balasa”: 
•2 posturi îngrijitor: -Studii gene-
rale; -Vechime– nu e cazul. C.S.S 
Istru– Cantină: •2 posturi îngri-
jitor: -Studii generale; -Vechime– 
nu e cazul. Posturi și Cerinţe de 
participare la concurs Direcția 
Economică :  Centru l  de  z i 
“Harap-Alb”: •2 posturi îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime– nu e 
cazul. Centrul de zi “Harap-Alb”: 
•3 posturi infirmieră: -Studii gene-
rale; -Certificat calificare infir-
mieră/ baby sitter/ îngrijitor copil 
sau adeverință curs în desfășurare; 
-Vechime– nu e cazul. Centrul de 
zi  “Neghiniță”:  •2 posturi 
educator: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalenta în 
domeniul științelor sociale, știin-
țelor umaniste și arte; -Vechime– 
nu e  cazul .  Centrul  de  z i 
“Neghiniță”: •1 post infirmieră: 
-Studii generale; -Certificat califi-
care infirmieră/ baby sitter/ îngri-
jitor copil sau adeverință curs în 
desfășurare; -Vechime– nu e cazul. 
Centrul de zi “Pinocchio”: •1 post 
infirmieră: -Studii generale; -Certi-
ficat calificare infirmieră/ baby 
sitter/ îngrijitor copil sau adeve-
r ință  curs  în  desfășurare ; 
-Vechime– nu e cazul. Posturi și 
Cerinţe de participare la concurs 
Direcția Protecție Socială: Centrul 
de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Uverturii: •1 post de educator: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în domeniul științelor 
sociale, științelor umaniste și arte; 
-Vechime: nu e cazul. Centrul de 
Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Uverturii: •1 post de infirmier (se 
lucrează în ture): -Studii generale; 
-Certificat calificare infirmieră sau 
adeverință curs în desfășurare; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Uverturii: •2 posturi de îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime: nu este 
cazul. Centrul de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități: •1 
post de îngrijitor: -Studii generale; 
-Vechime: nu este cazul. Locuințe 
maxim protejate: •8 posturi de 
asistent medical (se lucrează în 
ture): -Studii postliceale de asis-
tent medical absolvite cu diplomă; 
-Aviz de liberă practică; -Vechime: 
minimum 6 luni. Locuințe maxim 
protejate: •8 posturi de infirmier 
(se lucrează în ture): -Studii gene-
rale; -Certificat calificare infir-
mieră sau adeverință curs în 
desfășurare; -Vechime: nu este 
cazul. Birou “Îngrijiri la domiciliu 
pentru persoane vârstnice”: •2 
posturi îngrijitor: -Studii generale; 
-Vechime: nu este cazul. Manage-
ment de Caz pentru Persoane 
Adulte cu Handicap:  •5 posturi  
asistent social: -Studii universitare 
de licenta absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în asis-
tență socială; -Aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social; 
-Vechime: minimum 6 luni în 
specialitatea studiilor. Posturi și 
Cerinţe de participare la concurs 
Direcția Generală: Centrul pentru 
Persoane Vârstnice «Sf. Mucenic 
Fanurie»: •2 posturi  infirmier (se 
lucrează în ture): -Studii generale; 

-Certificat calificare infirmieră sau 
adeverință curs în desfășurare; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
pentru Persoane Vârstnice “Sf. 
Mucenic Fanurie”: •1 post îngri-
jitor: -Studii generale; -Vechime: 
nu este cazul. Centrul pentru 
Persoane Vârstnice “Floare Roșie”: 
•4 posturi de infirmier (se lucrează 
în ture): -Studii generale; -Certi-
ficat calificare infirmieră sau 
adeverință curs în desfășurare; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
pentru Persoane Vârstnice “Floare 
Roșie”:  •2 posturi îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime: nu este 
cazul. Posturi și Cerinţe de partici-
pare la concurs Direcția Strategii 
Comunicare: Clubul Seniorilor Ion 
Luca Caragiale: •1 post îngrijitor: 
-Studii generale; -Vechime: nu este 
cazul. Clubul Seniorilor Ioan 
Slavici: •1 post îngrijitor: -Studii 
generale; -Vechime: nu este cazul. 
Centrul de zi “Sf. Andrei”: •1 post 
șef centru: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în 
domeniul psihologie, asistenţă 
socială sau sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic și al știinţelor 
administrative, cu experienţă de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale. Centrul de zi “Sf. 
Andrei”: •1 post psiholog: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta 
în specializarea psihologie/ 
psihopedagogie; -Atestat de liberă 
practică; -Vechime: nu este cazul. 
Centrul de zi “Sf. Andrei”: •1 post 
infirmieră: -Studii generale; -Certi-
ficat de calificare infirmier/ Baby 
sitter/ îngrijitor copil sau adeve-
rinţă curs în desfășurare; Vechime: 
nu este cazul. Centrul de zi 
“Floare de Colț”:  •1 post șef 
centru; -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în 
domeniul psihologie, asistenţă 
socială sau sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic și al știinţelor 
administrative, cu experienţă de 
minimum 5 ani în domeniul servi-
ciilor sociale; -Certificat de absol-
vire Montessori Institute of 
Bucharest. Centrul de zi “Floare 
de Colț”: •3 posturi educatori: 

-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în domeniul Ştiinţe 
Sociale; -Vechime: nu este cazul. 
Centrul de zi “Floare de Colț”: •3 
posturi infirmieră: -Studii gene-
rale; -Certificat de calificare infir-
mier/ Baby sitter/ îngrijitor copil 
sau adeverinta curs în desfășurare; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
de zi “ Sf. Împăraţi Constantin și 
Elena“: •1 post educator: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta 
în domeniul Ştiinţe Sociale; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
de Recreere și Dezvoltare Perso-
nală “Conacul Golescu Grant”: •2 
posturi îngrijitori: -Studii generale; 
-Vechime: nu este cazul. Centrul 
de Recreere și Dezvoltare Perso-
nală “Conacul Golescu Grant”: •1 
post educator: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în dome-
niul Ştiinţe Sociale; -Vechime: nu 
este cazul. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în perioada 
07.01.2020- 20.01.2020 ora 14,00  
la sediul DGASPC Sector 6, din 
strada Cernișoara nr.38-40, Bucu-
rești Sector 6, și trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documente 
prevazute la art.6, secț.2, conform 
H.G. nr.286/2011 *actualizată. 
Concursul se va desfășura  la 
sediile DGASPC Sector 6 din 
Aleea Istru nr.4, Str. Floare Roșie 
nr.7A și Aleea Țibleș nr.64 Sector 
6, București– informații suplimen-
tare regăsindu-se în anunțul 
publicat la sediul din str. Cerni-
șoara nr.38-40, precum și pe 
pagina de internet a DGASPC 
Sector 6. Condiţiile de desfășurare 
a concursului sunt afișate la sediul 
DGASPC Sector 6, din str. Cerni-
șoara nr.38-40, București Sector 6 
și pe pagina de internet www.asis-
tentasociala6.ro.  Relații suplimen-
tare la tel. 021/745.72.37 int.133.

CITAŢII
l Fogel Iacob, Fogel Iosif, Fogel 
Sie, Fischer Moise, Fogel Laie măr. 
Iancu Kahan, Fogel Moise, Fogel 
Vigder, Fogel Berl și Fogel Marie 
măr. Fischman Samuel, toți cu 
domiciliul necunoascut, sunt citați 
în calitate de pârâți, în data de 
30.01.2020, ora 09.00, la Judecătoria 
Vișeu de Sus, județul Maramuireș, 
în vederea soluționării dosarului 
nr.1916/336/2019, în contradictoriu 
cu Holzinger Wilhelm, având ca 
obiect întabulare.
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l Numitul Ciobotaru Mirică este 
chemat în instanță din Tîrgu Jiu, 
jud.Gorj, camera sala 5, complet 
c13, cu dosarul nr. 14058/318/2019 
din data de 07.02.2020, ora 9.00, în 
calitate de pârât, pentru partaj 
bunuri comune, în contradictoriu 
cu reclamanta Alexandru Tatiana 
din Rovinari, jud.Gorj.

l Merticaru Cristian-Mihai 
cheama în judecată, proces divorţ 
cu nr. dosarul nr.26107/245/2018 pe 
Merticaru Ionela în ziua de 22 
ianuarie 2020 sala 3, complet 3.

l Subscrisa Biserica Creştină după 
Evanghelie Bratasanca, cu sediul 
în sat Bratasanca,nr.20, Comuna 
Filipeştii de Târg, judeţ Prahova, în 
calitate de reclamantă este în 
proces cu Comuna Filipeştii de 
Târg prin Primar, cu sediul în 
Comuna Filipeştii de Târg, judeţ 
Prahova şi Statul Roman prin 
Ministerul Finanțelor Publice, cu 
sediul în Bucureşti, str. Apolodor, 
nr. 17, Sector 5, în calitate de pârâte 
pentru dobândirea ca efect al 

uzucapiunii a dreptului de proprie-
tate asupra terenului în suprafaţă 
de 232mp cu accesiune imobiliară 
asupra casei şi asupra terenului în 
suprafață de 607 mp, situate în 
localitatea Brătăşanca, Comuna 
Filipeştii de Târg, jud.Prahova, 
cauză ce formează obiectul dosa-
rului civil nr. 2043/204/2019 al 
Judecătoriei Câmpina, cu termen 
la data de 22.01.2020.

DIVERSE
l SC Rewe România SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneştii de Jos, str. 
Buşteni, nr.7, județul Ilfov, anunță 
public solicitarea de obținerea a 
autorizației de mediu pentru obiec-
t ivu l  „PENNY MARKET”, 
amplasat în localitatea Câmpulung 
Moldovenesc, Calea Bucovinei nr.63, 
județul Suceava.  Eventualele 
propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menți-
onată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Suceava, Str. 
Bistriței nr.1A, județul Suceava 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.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Clubul Rotary Iaşi cu 
sediul în Mun.Iaşi, Str.Calea Chişi-
năului, nr.43, jud.Iaşi, convoacă 
Adunarea generală a asociaților, la 
Camera de Comerț şi Industrie Iaşi, 
B-dul Carol I, nr.27, în data de 
16.01.2020 ora 17:30 cu următoarea 
ordine de zi: 1.Discutarea situației 
membrilor care nu au achitat coti-
zația/contribuția; 2. Alegerea 
membrilor Consiliului Director: 
Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar; 
3. Alegerea cenzorului asociației; 4. 
Împuternicirea unui asociat pentru 
a desfăşura operațiuni bancare; 5. 
Oportunitatea schimbării sediului 
asociației; 6. Eventuale modificări la 
Statutului Asociației; 7.Diverse. În 
situația neîntrunirii cvorumului, 
adunarea se reconvoacă, la Camera 
de Comerț şi Industrie Iaşi, în data 
de 23.01.2020 ora 17.30.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Mioveni, 
B-dul Dacia nr.1, jud. Argeş, tel. 
0348/450000, fax: 0248/260500 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea tere-
nului în suprafață de 4162 mp 
situat pe Bd.Dacia - lângă OMV-  
pentru amenajarea unei parcări. 
Data limită pentru primirea ofer-
telor: 30.01.2020, ora 1200. Data 
desfăşurării licitaţiei publice 
deschise: 30.01.2020, ora 1600. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei oraşului Mioveni, Bd. 
Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a 
Consiliului Local. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 1061 euro/lună. 
Închirierea se face pentru o peri-
oadă de 10 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire şi 
caietul de sarcini pot fi procurate 
de la Biroul Patrimoniu începând 
cu data de : 08.01.2020. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0348/455113 – Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul 
Dacia nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 
0248/260500 organizează licitaţie 
publică deschisă pentru închirierea 
punctului termic PT2 situat pe Aleea 
Căminului, oraş Mioveni. Data 
limită pentru primirea ofertelor: 
30.01.2020, ora 1200. Data desfăşu-
rării licitaţiei publice deschise: 
30.01.2020, ora 1500. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei oraşului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 300 euro/
lună. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 10 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire şi caietul 
de sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începând cu data 
de: 08.01.2020. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0348/455113 - 
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.

PIERDERI
l ASOC. DE LOCAT. AL. SOC. 
nr. 6, bl. M4 BIS, pierdut CUI 
14582685. Declar nul.


