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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de cherestea, af lată
lângă Hațeg, Județul Hunedoara,
angajează muncitori calificați și
necalificați. Salariu 2.500Lei net
și bonuri de masă. Asigurăm și
cazare gratis. Relații la telefoanele: 0744.665.656, 0742.284.825.
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier–
ISCTR, cu sediul în București,
bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
organizează concurs, conform
HG nr.286/2011-actualizată,
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante de
conducere: -Șef serviciu, grad II
-Serviciul Monitorizare și
Control. Condiții de participare:
-pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de
licență ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea
ingineria autovehiculelor sau
ingineria transporturilor; sau
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au
o vechime în muncă în domeniul
transporturilor rutiere de cel
puțin 3 ani; -vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
-cunoștințe operare calculator:
MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. -Șef birou,
grad II -Serviciul Monitorizare și
Control -Biroul Control și Reclamații și Biroul Monitorizare Echipaje -două posturi. Condiții de
participare: -pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor
sau ingineria transporturilor; sau
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au
o vechime în muncă în domeniul
transporturilor rutiere de cel
puțin 3 ani; -vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
-cunoștințe operare calculator:
MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. -Director,
grad II -Direcția Juridică. Condițiile de participare: -pregătire de
bază: studii superioare absolvite
cu diplomă de licență, ca urmare
a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior

-științe juridice; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 10
ani; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet - nivel bine. -Șef
serviciu, grad II -Direcția Juridică -Serviciul Contencios Admin i s t r a t i v. C o n d i ț i i l e d e
participare: -pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior -științe
juridice; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 5 ani; -cunoștințe
operare calculator: MS Office,
Word, Excel, e-mail, internet
-nivel bine. -Șef serviciu, grad II
-Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul Logistică și Admin i s t r a t i v. C o n d i ț i i l e d e
participare: -pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior; -vechime
în specialitatea studiilor: minim 5
ani; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine. -Șef
birou, grad II -Direcția Economică -Biroul Contabilitate.
Condiții de participare: -Pregătire
de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca
urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior
-științe economice; -deținere certificat atestare SEC (Sistemul
European de Conturi); -vechime
în specialitatea studiilor: minim 5
ani; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine. -Șef
serviciu, grad II -Direcția Strategii, Dezvoltare și Management
-Serviciul Reglementări Legislative. Condițiile de participare:
-pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii
unei instituții acreditate de învățământ superior; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 5
ani; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine. Șef
birou, grad II -Direcția Strategii,
Dezvoltare și Management
-Biroul Strategie și SCIM.
Condiții de participare: -Pregătire
de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca
urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 5 ani; -cunoștințe
operare calculator: MS Office,
Word, Excel, e-mail, internet
-nivel bine. -Șef serviciu, grad II
-Serviciul Gestiune Personal,
Pregătire Profesională și Securitate în Muncă. Condițiile de

participare: -pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior; -certificat
manager resurse umane; -vechime
în specialitatea studiilor: minim 5
ani; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine.
Concursul va consta într-o probă
scrisă, în data de 09.09.2019, ora
10.00, și un interviu, în data de
13.09.2019, ora 10.00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 29.08.2019, ora
16.00, la sediul Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier -ISCTR, secretariatul comisiei de concurs -Serviciul
Gestiune Personal,Pregatire
Profesională și Securitate în
Muncă -Compartimentul
Gestiune
Personal,
tel.0725.597.680-0725.597.679.
Informaţii referitoare la condiții
specifice, documente necesare și
bibliografie se pot consulta pe
pagina de web: www.isctr-mt.ro și
la sediul Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul
Rutier.
l Comisariatul Regional pentru
Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați) organizează concurs în data de
04.09.2019, ora 10.00 (proba
scrisă), și 06.09.2019 (interviul)
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei contractuale vacante din cadrul Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Brăila, în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, după cum
urmează: Consilier debutant -1
post -CJPC Brăila. Condiţiile
specifice obligatorii/prevăzute în
fișa postului sunt următoarele:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -Vechimea în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei contractuale:
nu este necesară vechime. Documentele care alcătuiesc dosarul de
concurs, precum și bibliografiile
aferente sunt afișate la sediul
CRPCR S-E (Galați), în Galați,
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str.Egalității, nr.2 și la CJPC
Brăila. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011 și se depun în perioada 19.08.2019-30.08.2019, la
sediul CRPCR S-E (Galați), în
Galați, str.Egalității, nr.2, Resurse
Umane, tel.0785.205.311.
l Comuna Făurei, cu sediul în
localitatea Făurei, judeţul Neamț,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de șofer, 1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.09.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de
09.09.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
medii; -vechime 1 an; -permis
categoria B, C, C+E, D, atestat
buldoexcavator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Făurei.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Făurei,
persoană de contact: Bujor
Petrica, telefon: 0233.762.006,
e-mail: primariafaurei@yahoo.
com.
l Serviciul Public de Gospodărie
Comunală al Orașului Băile
Herculane, cu sediul în localitatea
Băile Herculane, str.M.Eminescu,
nr.10, județul Caraș-Severin,
organizează în baza HG
nr.286/2011 concurs pentru
ocuparea unor funcții contractuale vacante: A.Referent II -1
post în cadrul Compartimentului
Transport Public Local. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
medii/profesionale atestate cu
diplomă; -abilități de relaționare-comunicare; -abilități pentru
munca în echipă; -condițiile
minime de vechime necesare
participării la concursul de recrutare -5 ani. B.Muncitor necalificat
-1 post în cadrul Compartimentului Spații Verzi. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -absolvent liceu cu
diplomă de bacalaureat sau
școală generală; -abilități de relaționare-comunicare; -abilități
pentru munca în echipă; -disponibilitate la un program f lexibil;
-condițiile minime de vechime
necesare participării la concursul
de recrutare -3 ani. Concursul se
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va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 05.09.2019, ora 10.00
(pentru referent II); -Proba practică în data de 05.09.2019, ora
13.00 (pentru muncitor necalificat); -Proba interviu în data de
09.09.2019, ora 10.00 (pentru
ambele posturi). Data-limită
pentru depunerea dosarelor este
29.08.2019, ora 15.30, la sediul
Serviciului Public de Gospodărie
Comunală al Orașului Băile
Herculane. Relaţii suplimentare
la sediul Serviciului Public de
Gospodărie Comunală al
Orașului Băile Herculane,
persoană de contact: Iliescu Veronica, telefon: 0255.560.439.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”,
cu sediul in localitatea București,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale temporar
vacante, pe durată determinată:
-7 (șapte) posturi cu 0,5 normă
Asistent medical principal,
farmacie (PL) -Farmacie; -1 (un)
post Îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică IX Boli Infecţioase Copii;
-1 (un) post Asistent medical
debutant, generalist (PL) -Secţia
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii; -1 (un) post Registrator
medical (M) -Birou Evaluare și
Statistică Medicală; -1 (un) post
Statistician medical (M) -Birou
Evaluare și Statistică Medicală; -1
(un) post Statistician medical (M)
-Serviciul Statistică, Informatică
și Arhivă Medicală. Concursul se
va desfășura la sediul institutului,
după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor: 22.08.2019, ora 13.00;
-Proba psihologică: în data de
30.08.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 03.09.2019, ora
10.00; -Proba practică: în data de
09.09.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: pentru
postul de Asistent medical principal, farmacie (PL): -diplomă de
școală sanitară sau echivalentă
sau diploma de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenților
liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -5 ani
vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal;
-concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical debutant, generalist
(PL): -diplomă de școală sanitară
sau echivalentă sau diplomă de
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studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -fără vechime ca
asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Îngrijitoare (G): -şcoală generală; -concurs pentru ocuparea
postului; -nu necesită vechime.
Pentru postul de Statistician
medical (M): -diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă
de studii medii; -concurs pentru
ocuparea postului; -6 luni
vechime în activitate. Pentru
postul de Registrator medical
(M): -diplomă de studii medii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -concurs pentru ocuparea
postului; -6 luni vechime în activitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
persoană de contact: teh.ec.Stefan
Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055,
adresa e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante, pe
durată nedeterminată: -1 (un)
post Asistent medical, generalist
(S) -Secţia Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical principal, generalist (PL)
-Secţia Clinică I Boli Infecţioase
Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical principal, generalist (S)
-Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical, generalist (S) -Secţia
Clinică VII Terapie Intensivă
Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical principal, generalist (PL)
-Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un) post Asistent
medical, generalist (PL) -Secţia
Clinică VII Terapie Intensivă
Adulţi; -6 (şase) posturi Infirmieră (G) -Secţia Clinică VII
Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un)
post Îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică VII Terapie Intensivă
Adulţi; -3 (trei) posturi Asistent
medical, generalist (PL) -Secţia
Clinică XII Terapie Intensivă

Copii; -3 (trei) posturi Asistent
medical debutant, generalist (S)
-Secţia Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -2 (două) posturi Infirmieră (G) -Secţia Clinică XII
Terapie Intensivă Copii; -2 (două)
posturi Îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii; -4 (patru) posturi Muncitor
calificat IV-bucătar (G) -Bloc
alimentar; -3 (trei) posturi
Muncitor necalificat I (G) -Bloc
alimentar. Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 29.08.2019,
ora 13.00; -Proba psihologică: în
data de 06.09.2019, ora 10.00;
-Proba scrisă: în data de
10.09.2019, ora 10.00; -Prroba
practică: în data de 16.09.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: pentru postul de Asistent
medical principal, generalist (S):
-diplomă de licență în specialitate; -5 ani vechime ca asistent
medical; -certificat de grad principal; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical, generalist (S):
-diplomă de licență în specialitate; -6 luni vechime ca asistent
medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Asistent medical debutant,
generalist (S): -diplomă de licență
în specialitate; -fără vechime ca
asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Asistent medical principal,
generalist (PL): -diplomă de
şcoală sanitară sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenților
liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -5 ani
vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal;
-concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni vechime
ca asistent medical; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru
postul de Infirmieră (G): -şcoală
generală; -curs de infirmiere,
organizat de Ordinul Asistenților
Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenților Medicali din
România sau curs de infirmiere

organizat de furnizori autorizați
de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății- Direcția
Generală Resurse Umane şi
Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Îngrijitoare (G): -şcoală generală; -concurs pentru ocuparea
postului; -nu necesită vechime.
Pentru postul de Muncitor Calificat IV -Bucătar (G): -şcoală
generală; -certificat de calificare
în meseria de bucătar recunoscut
de MMFPSP; -6 ani vechime în
meserie; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul
de Muncitor necalificat I (G):
-şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055,
adresa e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro.
l Unitatea Militară 02494
Ploieşti, jud.Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual - bibliotecar debutant din
c a d r u l C e r c u l u i m i l i t a r.
Concursul se va desfăşura la
sediul UM 02494 Ploieşti, astfel:
-proba scrisă se va desfăşura în
data de 10.09.2019, începând cu
ora 10.00; -interviul se va desfăşura în data de 17.09.2019, începând cu ora 10.00. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
HG nr.286/23.03.2011, precum şi
următoarele condiţii specifice:
-studii superioare de scurtă
durată cu diplomă de licenţă sau
studii universitare cu diplomă de
licenţă într-unul din următoarele
domenii: Limbă şi literatură;
Limbi moderne aplicate; Istorie;
Studiul patrioniului (Heritage
Studies); Teologie; Studii culturale. Se specifică faptul că este
obligatorie absolvirea unor studii
de biblioteconomie în cadrul
domeniilor de studii menţionate
anterior; -nivelul de acces la
informaţii clasificate este secret
de serviciu, fiind necesar acordul
scris al persoanei care doreşte să
candideze privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată
„admisă”; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator: PowerPoint, Word, Excel, Acces (nivel
mediu); -abilități de comunicare şi
organizare, nivel înalt de implicare şi responsabilitate, spirit de
inițiativă, lucru în echipă, atitudine proactivă, spirit de observație, flexibilitate, bună capacitate
de stabilire a priorităților; -nu
sunt condiţii de vechime. Dosarele de înscriere la concurs trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.6
din HG nr.286/23.03.2011 şi se vor
depune până la data de
29.08.2019, ora 16.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul UM 02494 Ploieşti, strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino,
nr.257, Prahova, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
0244.582.943, int.149.
l Unitatea Militară 02494
Ploieşti, jud.Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual- referent de specialitate
debutant din cadrul compartimentului S.1 Personal. Concursul
se va desfăşura la sediul UM
02494 Ploieşti, astfel: -proba
scrisă se va desfăşura în data de
11.09.2019, începând cu ora
10.00; -interviul se va desfăşura în
data de 18.09.2019, începând cu
ora 10.00. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din HG
nr.286/23.03.2011, precum şi
următoarele condiţii specifice:
-studii universitare cu diplomă de
licenţă într-unul din domeniile:
-„Sociologie”, specializarea
„Resurse umane”; -„Economie”,
specializarea „Economie generală”; -„Finanţe”, specializarea
„Finanţe şi bănci”; -„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate
şi informatică de gestiune”;
-nivelul de acces la informaţii
clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată
„admisă”; -absolvirea unui curs
de „Inspector resurse umane” şi/
sau curs „Manager resurse
umane” cu certificat de absolvire
eliberat de o instituţie înmatriculată în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a
adulţilor; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator: Power-
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@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Point, Word, Excel, Acces (nivel
mediu); -cunoştințe temeinice de
legislația muncii, cunoştințe de
operare REVISAL; -abilități de
comunicare şi organizare, nivel
înalt de implicare şi responsabilitate, spirit de inițiativă, lucru în
echipă, atitudine pro-activă, bună
capacitate de stabilire a priorităților; -nu sunt condiţii de
vechime. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art.6 din HG
nr.286/23.03.2011 şi se vor depune
până la data de 29.08.2019, ora
16.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul UM 02494
Ploieşti, strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr.257, Prahova,
unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 0244.582.943, int.149.
l Liceul Tehnologic Alexandru
Filipascu, cu sediul în localitatea
Petrova, str.Principală, nr.282,
judeţul Maramureş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -numele
funcției: îngrijitor (femeie de
serviciu); -număr posturi: 1,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 6 septembrie 2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 6 septembrie
2019, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii minim 10
clase; -vechime minim 1.5 ani în
specialitatea postului; -certificat
de absolvire a unui curs de igienă.
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
Liceului Tehnologic Alexandru
Filipascu Petrova. Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Alexandru Filipascu
Petrova, telefon: 0262.363.005,
fax: 0262.363.118, e-mail: scoalapetrova@yahoo.com, persoană
de contact: Gaborean Maria,
tel.0740.203.118.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad organizează
în temeiul Hotărârii Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a unui post
contractual vacant corespunzător
funcţiilor contractuale de execuţie
din cadrul Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Arad, la
Serviciul Publicitate Imobiliară
-BCPI Arad în perioada 09.09-
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12.09.2019, după cum urmează: 1
post asistent registrator principal,
gr.IA- serviciul publicitate imobiliară. Cerinţele postului: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în
profilul ştiinţe juridice specializarea: drept; -vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani şi 6
luni. Pentru a fi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare
probă minim 50 de puncte.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-29 august 2019, ora 16.30: termenul-limită de depunere a dosarelor la secretariatul instituţiei,
cam.6; -30 august 2019, selecţia
dosarelor depuse; -09 septembrie
2019, ora 10.00, proba scrisă, la
se di ul OCP I A r a d , S p la iu l
General Gheorghe Magheru,
nr.13 etajul 1, sala de şedinţe; -12
septembrie 2019, ora 10.00, proba
interviu: la sediul OCPI Arad,
Splaiul General Gheorghe
Magheru, nr.13, etajul 1, sala de
şedinţe. Date contact şi informaţii suplimentare:
tel.0257.256.144, int.103, e-mail:
ar@ancpi.ro. Temei legal: art.7
alin.(4) din HG nr.286/2011,
modificată şi completată de HG
nr.1027/2014.
l Unitatea Militară 0149 F
Bucuresti scoate Ia concurs
funcţii de ofiţer în domeniul achiziţiilor publice. Candidaţii trebuie
să fie absolvenţi de studii superioare economice /juridice /administrative /tehnice cu diplomă de
licenţă şi să aibă experienţă în
domeniu de minim 5 ani. Derularea unor contracte de execuţie
de lucrări şi/sau din fonduri europene constituie un avantaj. Cererile de înscriere se depun Ia sediul
instituţiei din bld. Geniului nr
42B sector 6. Relaţii Ia telefon:
021.408.10.77; 021.408.12.31.
l Autoritatea Feroviara Romana
-AFER, institutie publica finantata din venituri proprii, cu sediul
in Calea Grivitei, nr. 393, Sector
1, Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea,
pe durata nedeterminata, a functiilor contractuale de executie
vacante la care sunt prevazute
conditiile de studii si vechime,
dupa cum urmeaza: -din cadrul
A U T O R I TAT I I D E S I G U RANTA FEROVIARA ROMANE
- ASFR: -INSPECTOR DE STAT
gradul IA, 2 posturi, la Serviciul
Autorizare, Punere in Functiune
Subsisteme Structurale si Vehicule

din care: -1 post -studii universitare de licenta tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta -specializarea Material
rulant de cale ferata, -experienta
necesara executarii atributiilor
specifice postului: minimum 10
ani vechime in specialitate; -1
post -studii universitare de licenta
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta - specializarea Material rulant de cale
ferata /Telecomenzi feroviare sau
Telecomenzi si electronica in
transporturi, -experienta necesara
executarii atributiilor specifice
postului: minimum 10 ani
vechime in specialitate in domeniul feroviar in activitatea de
tractiune/ instalatii feroviare,
dovedita cu carnet de munca/
adeverinte; -INSPECTOR DE
STAT gradul IA, 1 post, si
INSPECTOR DE STAT gradul I,
1 post, la Inspectoratul de Siguranta Feroviara Brasov -activitatea se desfasoara pe raza
Inspectoratului de Siguranta
Feroviara Brasov, din care:
-inspector de stat gradul IA, 1
post -studii universitare de licenta
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, -experienta necesara executarii atributiilor specifice postului: minimum
10 ani vechime in specialitate si in
domeniul feroviar in activitatea
de miscare -comercial; -inspector
de stat gradul I, 1 post -studii
universitare de licenta tehnice
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, -experienta necesara executarii atributiilor specifice postului: minimum 6 ani
vechime in specialitate si in domeniul feroviar in activitatea de
tractiune; -REFERENT treapta
IA, 1 post, la Inspectoratul de
Siguranta Feroviara Bucuresti:
-studii medii: absolvent al invatamantului liceal cu diploma de
bacalaureat, - vechime in munca:
minimum 1 an, -activitatea se
desfasoara pe raza Inspectoratului de Siguranta Feroviara
Bucuresti; - din cadrul ORGANISMULUI NOTIFICAT FEROVIAR ROMAN -ONFR:
-EXPERT debutant, 1 post, la
Serviciul Incercari, Teste Vehicule
Feroviar: -studii universitare
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta -specializarea Material rulant de cale
ferata, -deprinderi si cunostinte
de utilizare a limbii engleze,
-modul de desfasurare a activitatii impune organizarea timpului
de munca si in regim de tura;
-EXPERT gradul II, 1 post, la
Serviciul Incercari, Teste Subsisteme Structurale, I, CCS, Cale si
Energie: -studii universitare

tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta -specializarea Electric/ Electrotehnic/
Energetic, -experienta necesara
executarii atributiilor specifice
postului: minimum 3 ani vechime
in specialitate, -deprinderi si
cunostinte de utilizare a unei
limbi de circulatie internationala;
-EXPERT gradul IA, 1 post, la
Serviciul Verificare „CE”/NNTR
Vehicule: -studii universitare
tehnice absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta -specializarea Material rulant de cale
ferata, -experienta necesara
executarii atributiilor specifice
postului: - minimum 10 ani
vechime in specialitate in activitatea de constructie, modernizare,
exploatare, intretinere si reparare
a materialului rulant motor, fabricarea si reconditionarea subansamblurilor si pieselor de schimb
utilizate la revizia si repararea
materialului rulant motor;
-EXPERT gradul I, 1 post, la
Serviciul Verificare „CE”/NNTR
Subsistem Structural Infrastructura: -studii universitare tehnice
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta -in domeniul
constructiilor (cai ferate, poduri,
tuneluri, constructii civile, utilaj),
- experienta necesara executarii
atributiilor specifice postului
-minimum 6 ani vechime in specialitate din care experienta relevanta in activitatea de
infrastructura feroviara;
-ECONOMIST gradul III, 1 post,
la Compartimentul Economic:
-studii universitare economice
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, -experienta necesara executarii atributiilor specifice postului -minimum 6 luni
vechime in specialitate, -constituie avantaj cunoasterea unui
program informatic dedicat
domeniului financiar - contabil;
-din cadrul Organismului de
Licente Feroviare Roman - OLFR:
-Expert gradul I, 1 post, la
Compartimentul Licente pentru
Manevra Feroviara: -studii
universitare tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta -specializarea Inginerie
mecanica /Material rulant de cale
ferata/Transport trafic si logistica
feroviara, -experienta necesara
executarii atributiilor specifice
postului: -minimum 6 ani vechime
in specialitate din care minimum
3 ani vechime in domeniul feroviar, -cunostinte privind legislatia
aplicabila in domeniul de desfasurare a activitatii si legislatia europeana aplicabila in domeniul
feroviar, - constituie avantaj
competentele profesionale obtinute prin cursuri de formare
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profesionala in domeniul managementului calitatii/ managementul
riscurilor; -din cadrul celorlalte
structuri organizatorice, altele
decat organismele independente
ASFR, ONFR, OLFR: -ECONOMIST gradul IA, 1 post, la
Compartimentul Buget OLFR din
cadrul Serviciului Bugete de Venituri si Cheltuieli: -studii universitare economice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta, -experienta necesara executarii atributiilor specifice postului
- minimum 10 ani vechime in
specialitate; -Referent treapta IA,
1 post, la Compartimentul Transparenta si Relatii cu Publicul:
-studii medii: absolvent al invatamantului liceal cu diploma de
bacalaureat, -vechime in munca:
minimum 5 ani, -deprinderi si
cunostinte de utilizare a limbii
engleze, -constituie avantaj experienta in domeniul relatiilor cu
clientii/ beneficiarii si in comunicare; -Muncitor calificat treapta i
(tamplar), 1 post, la Serviciul
Administrativ, Arhiva: -studii
generale/ studii medii, -absolvent
al unui program de formare
profesionala in ocupatia de
tamplar, in cazul in care studiile
sunt generale sau studiile medii
sunt in alt domeniu de calificare,
- vechime in munca: minimum 5
ani, - calificarea multipla in
domeniul constructiilor constituie
avantaj. Conditiile generale pe
care trebuie sa le indeplineasca
candidatii sunt cele prevazute la
art. 3 din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea la concurs,
candidatii vor depune dosarul de
concurs care trebuie sa contina
documentele prevazute la art. 6
din Regulamentul-cadru aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la
Serviciul Resurse Umane din
cadrul AFER, Calea Grivitei, nr.
393, Sector 1, Bucuresti, camera
43, relatii suplimentare: telefon
0213077918. Termenul limita de
depunere a dosarului de concurs:
30.08.2019, ora 14,00. Locul de
desfasurare a concursului: sediul
Autoritatii Feroviare Romane-AFER, proba scrisa/ proba
practica in data de 09.09.2019,
ora 10,00, interviul in data de
12.09.2019, incepand cu ora 10,00.
Tematica si bibliografia de
concurs aferente fiecarei functii,
alte conditii specifice potrivit
cerintelor posturilor, precum si
informatii privind organizarea si
desfasurarea concursului pot fi
studiate pe site-ul AFER (http://
www.afer.ro/) sectiunea Informatii/ Anunturi/ Cariera.

GATA!
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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: Posturi vacante: Tehnician
aparatură medicală debutant- 2
posturi pentru Biroul Tehnic;
Tehnician aparatură medicală- 1
post pentru Biroul Tehnic; Registrator medical debutant- 2 posturi
pentru Serviciul de Evaluare şi
statistică medicală; Economist
II- 1 post pentru Serviciul Aprovizionare, transport; Consilier
debutant- 1 post în cadrul Biroului Achiziții publice, contracte,
Referent de specialitate III- 1
post pentru Serviciul de Management al calității serviciilor medicale; Șofer II- 1 post pentru
Serviciul Aprovizionare, transport. Concursul se va desfăşura
astfel: 1.Proba scrisă: în data de
09.09.2019, ora 9.00. 2.Proba
interviu: în data de 11.09.2019,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Tehnician aparatură
medicală debutant: Absolvent de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau Absolvent de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, nu necesită vechime
în muncă. 2.Tehnician aparatură
medicală: Absolvent de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau Absolvent de studii
postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
n r. 7 9 7 / 1 9 9 7 , m i n i m 5 l u n i
vechime în specialitate. 3.Registrator medical debutant: studii
medii, nu necesită vechime în
muncă. 4.Economist II: Absolvent al învăţământului superiordiplomă de licență, minim 6 luni
vechime în specialitate. 5.Consilier debutant: Absolvent al învăţământului superior- diplomă de
licență (studii juridice), nu necesită vechime în muncă. 6.Referent de specialitate III: Absolvent
al învăţământului superiordiplomă de licență (studii economice), minim 6 luni vechime în
specialitate. 7.Șofer II- şcoală
generală, permis de conducere
pentru autovehicul cu capacitatea
până la 2t inclusiv şi autovehicul
de transport de persoane cu până
la 8 locuri inclusiv, nu necesită
vechime în muncă. 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
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Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec. Gălan Andreea, Serviciul RUNOS.
l În conformitate cu prevederile
art.7 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, art.38 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018
privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi 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 şi funcționarea Ministerului Transporturilor, modificată
prin Hotărârea nr. 730 din 13
septembrie 2018 şi art.4 din Legea
nr.265 din 7 noiembrie 2008 privind
gestionarea siguranței circulației pe
infrastructura rutieră, republicată,
Autoritatea Rutieră RomânăA.R.R., cu sediul în b-dul Dinicu
Golescu nr.38, sector 1 Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, în cadrul
instituției: -Concursul pentru
ocuparea posturilor de inspector de
specialitate gradul IA (S) din
cadrul Agențiilor Teritoriale
A.R.R. Călăraşi, Dâmbovița,
Harghita, Mehedinți, Mureş şi
Teleorman-Compartimentul
Inspecție Siguranța Rutieră, va
consta în susţinerea unei lucrări
scrise de verificare a cunoştinţelor
de specialitate şi a unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea
posturilor, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a) studii
superioare dovedite cu diplomă de
licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile
construcţiei şi proiectării drumurilor şi 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
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 7 ani
dovedită în unul sau mai multe
dintre domeniile menţionate; b)
studii superioare dovedite cu
diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer minim
10 ani în sistematizarea traficului
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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.-Concursul pentru ocuparea posturilor
de inspector de specialitate gradul
II (S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. Alba, Arad, Argeş,
Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila,
Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Galați,
Hunedoara, Ialomița, Iaşi, Maramureş, Olt, Prahova, Satu-Mare,
Sălaj, Sibiu, Timiş, Tulcea, Vaslui,
Vâlcea, Vrancea şi BucureştiCompartimentul Inspecție Siguranța Rutieră, va consta în
susţinerea unei lucrări scrise de
verificare a cunoştinţelor de specialitate şi a unui interviu. Candidaţii
înscrişi pentru ocuparea posturilor,
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) studii superioare
dovedite cu diplomă de licenţă şi
diplomă de master recunoscute, în
una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi
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 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)
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.-Concursul pentru ocuparea posturilor
de inspector de specialitate gradul
II (S) din cadrul Agențiilor Teritoriale A.R.R. Bihor, Braşov, Ilfov şi
Suceava- Compartimentul
Inspecție Siguranța Rutieră, va
consta în susţinerea unei lucrări
scrise de verificare a cunoştinţelor
de specialitate şi a unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea
posturilor, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: a) studii
superioare dovedite cu diplomă de

educator puericultor: Condiții
specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; certificat absolvire
curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se
solicită vechime în specialitate;
Creşa „Titan”: 2 posturi îngrijitor
(îngrijitor clădiri); Condiții specifice de participare: Studii generale,
nu se solicită vechime în muncă;
Creşa ”Greieraşul”: 6 posturi
educator puericultor; Condiții
specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; certificat absolvire
curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se
solicită vechime în specialitate; 11
posturi îngrijitor (îngrijitor copii);
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; Pentru a ocupa
un post vacant, candidatul trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții generale prevăzute la art.
3 din REGULAMENTUL –
CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale şi criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalui
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificat
prin H.G. nr. 1027/2014: Are cetățenie română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; Cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; Are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; Are capacitate
deplină de exercițiu; Are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitațile sanitare abilitate; Îndeplineşte condițiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiții
specifice, potrivit cerințelor
postului scos la concurs; Nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătura cu serviciul, care
impiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care l-ar face incompatibil
cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații vor depune
personal dosarele de concurs începând cu data de 13.08.2019 (data
publicării anunțului) pe o perioadă de 10 zile lucrătoare,
conform legislației în vigoare, la

licenţă în una dintre specialităţile
construcţiei şi proiectării drumurilor şi 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
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 6 luni
dovedită în unul sau mai multe
dintre domeniile menţionate; b)
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. Dosarele de concurs se depun la sediul
Autorităţii Rutiere RomâneA.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr.38,
sector 1 Bucureşti, până la data de
28.08.2019 ora 16.30. 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 05.09.2019
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 11.09.2019
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.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti
organizează concurs în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
vacante de natură contractuală de
execuție: DIRECȚIA ECONOMICĂ. Creşa “Potcoava”: 1 post

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3, Bucureşti, astfel: L - J: 900-1630, V:
900-1330. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină: 1.
Cerere de înscriere la concurs; 2.
Curriculum Vitae – model European; 3.Copie după actul de identitate; 4.Copie după diploma de
studii; 5.Copie după alte acte care
să ateste efectuarea unor specializări/perfecționări; 6.Copie după
cartea de muncă actualizată până
la data de 31.12.2010 şi/sau adeverință eliberată de angajator sau
ITM care să ateste vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea
studiilor; 7.Copie după adeverință
care să ateste vechimea în muncă
şi vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, eliberată de angajator şi extras
REVISAL certificate conform cu
originalul de către angajator (după
caz eliberat de ITM); 8.Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în
cazier), sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează;
Candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei
probe a concursului; 9.Adeverința
medicală, care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie sau de către
unități sanitare abilitate) şi trebuie
să conțină în clar numărul, data,
numele emitentului, calitatea acestuia în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății; 10.Certificat de integritate comportamentală, (eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către Poliția Română, conf. Legii
nr. 118/2019). NOTĂ: Copiile după
actele menționate la punctele 3, 4,
5, 6, 7, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul
de către secretarul comisiei de
concurs, sau se prezintă copii legalizate de către candidați.
Concursul pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de: îngrijitor copii şi îngrijitor clădiri va
consta în 3 etape succesive: selecția
dosarelor de înscriere, proba practică, proba interviu. Concursul
pentru ocuparea posturilor
vacante de: educator puericultor
va consta în 3 etape succesive:
selecția dosarelor de înscriere,
proba scrisă, proba interviu.Se pot
prezenta la următoarea etapă
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numai candidaţii declaraţi admişi
la etapa precedentă.Proba scrisă/
proba practică şi interviul se susțin
din bibliografia afişată pe site-ul
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare.
Proba practică va avea loc în data
de 10.09.2019, ora 10.00. Proba
scrisă a concursului va avea loc în
data de 11.09.2019, ora 10.00.
Proba interviu până în data de
16.09.2019, ora 10.00 (în
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise,
respectiv probei practice). Rezultatele selecției dosarelor se afişează
la sediul instituției şi pe pagina de
internet în termen de maximum
trei zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor. Rezultatele probei
scrise/probei practice şi a probei
interviu se vor afişa la sediul instituției şi pe pagina de internet în
termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei
probe. Informații suplimentare în
ceea ce priveste locația unde se va
desfăşura concursul se pot obține
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti
sau la numărul de telefon
0799305903.

din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare: -Referent
de specialitate, Grupa II/Cunoaştere şi Asistență Psihologică
(Psiholog)- 1 post contractual
vacant. Condiții de studii şi
vechime în specialitate: Facultatea
de Psihologie (studii universitare
de lungă durată, cu licență) specializate în domeniul “psihologie”,
atestat de liberă practică în domeniul „Apărare, ordine publică şi
siguranță națională”, treapta
profesională cel puțin „psiholog
practicant în supervizare”, emis
de Colegiul psihologilor din
România, cu o vechime în muncă
domeniul psihologie minim 3 ani
şi 6 luni. Probele de concurs se
desfăşoară la sediul unității,
astfel: -proba scrisă: în data de
10.09.2019, ora 11.00; -interviul: în
data de 16.09.2019, ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la
sediul unității până la data de
28.08.2019, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01340 din Șoseaua Olteniței,
nr.290, sector 4, Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefonul:
021.332.1297, interior 113.

l Compania de construcții ILA
VORHABEN SRL angajează
muncitori cu experiență în
construcții: dulgheri, fierari betonişti, montatori pereți şi plafoane
din ghips carton, zidari pietrari,
zugravi şi zugravi tencuitori
pentru proiecte în Timişoara. Cei
interesați sunt rugați să participe
la sesiunea de interviuri organizate în Timişoara, str.Zorile, nr.3,
jud.Timiş. Pentru mai multe informații suplimentare ne puteți
contacta la numărul de telefon:
0721.270.075.

l Unitatea Militară 01348 Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant, pe
perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile art.7
din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare: -Contabil
II în Compartimentul Contabilitate- 1 post contractual vacant.
Condiții de studii şi vechime în
specialitate: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
calificare în domeniul financiar-contabil, cu o vechime în
muncă în specialitatea contabil
minim 6 luni. Probele de concurs
se desfăşoară la sediul unității,
astfel: -proba scrisă: în data de
10.09.2019, ora 11.00; -interviul: în
data de 16.09.2019, ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la
sediul unității până la data de
28.08.2019, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul
U.M.01340 din Șoseaua Olteniței,
nr.290, sector 4, Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefonul
021.332.1297, interior 113.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Scurtă, nr. 2, anunţă organizarea
concursului în vederea ocupării a
19 posturi contractuale de
execuţie, pe perioada determinată
al căror temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004,
astfel:-1 post medic veterinar, grad
I, 1 post medic veterinar, grad III,
1 post medic veterinar, grad debutant, 1 post biolog, grad IA, 1 post
inginer, grad IA, 1 post inginer,
grad II, 3 posturi asistent veterinar, treapta IA, 1 post muncitor
calificat (laborant) treapta I, 1
post muncitor calificat (fochist)
treapta II, 2 posturi şofer, treapta
I, 2 posturi paznic, treapta I, 4
posturi muncitor necalificat,
treapta I.Condiţiile generale sunt
cele stabilite prin art. 3, literele a-g
din H.G. Nr.286/2011;Concursul
va avea loc în data de: 10 septembrie 2019, ora 10:00 la sediul din
Suceava, str. Scurtă nr. 2.Data şi
ora interviului vor fi susţinute în
termen de maxim 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, termenul limită de depunere
fiind data de 29 august 2019, ora
15:00, la secretariatul instituției,
tel.0230522848 interior 22. Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, calendarul de
desfăşurării concursului, bibliografia, actele necesare în vederea
înscrierii la concurs, sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe pagina de
internet a instituţiei: http://www.
ansvsa.ro -Suceava.

l Unitatea Militară 01915 Cristian din Ministerul Apărării
Naționale, organizează concurs
pentru încadrarea postului vacant

l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen
pentru ocuparea postului vacant

l SC Pasirom Interactiv SRL,
având CUI: RO14947358, cu
sediul în Bucureşti, str.Intrarea
Horbotei, nr.4, Bl.G5, sc.1, et.5,
ap.23, sector 3, angajează:
-maistru instalații, cod cor 311208
-3 posturi; -inginer instalații, cod
cor 214203: -3 posturi; -muncitori
necalificați, cod cor 931301: -25
posturi; -buldoexcavatrişti, cod
cor 834201 -3 posturi. Cerințe:
studii de specialitate, experiență
min.1 an. Selecția are loc în data
de 14.08.2019, ora 12.00, la sediul
societății.
l Unitatea Militară 01348 Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant, pe
perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile art.7

de muncitor calificat treapta I
(instalator), studii medii, vechime
în muncă 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va desfăşura, la
sediul U.M. 01915 Cristian,
astfel:-29.08.2019, până la ora
15.00 –data limită de depunere a
dosarelor;-06.09.2019, începând
cu ora 10.00 –proba scrisă;12.09.2019, începând cu ora 10.00
–proba practică;-18.09.2019, începând cu ora 10.00 –interviu.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul U.M. 01915, Strada Eroilor
nr.33, localitatea Cristian, Județul
Braşov, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Datele de contact ale secretariatului, la telefoanele: 0368/001026
şi 0268/257172, de luni până
vineri, între orele 08.00-15.00.

V

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

de personal civil contractual de
îngrijitor/ studii medii sau studii
generale, cu o vechime în muncă
de minim 6 luni, astfel:23.09.2019, ora 10.30 -proba
scrisă;-27.09.2019, ora 10.00
-interviul.-data limită de depunere
a dosarelor -29.08.2019, ora 14.30.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01835 Bucureşti,
şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km.
10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, restaurator debutant/ studii superioare,
fără vechime în muncă, astfel:26.09.2019, ora 10.30 -proba
scrisă;-02.10.2019, ora 10.00
-interviul.-data limită de depunere
a dosarelor –29.08.2019, ora 14,30.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01835 Bucureşti,
şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km.
10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021/3194000, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul/ examenul
pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de
bibliotecar arhivist gr. II/ studii
superioare de scurtă durată, cu o
vechime în muncă de 3 ani şi 6
luni, astfel:-08.10.2019, ora 10.30
-proba scrisă;-14.10.2019, ora
10.00 -interviul;-data limită de
depunere a dosarelor -29.08.2019,
ora 14.30.Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior
326.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, conservator tr. IA/ studii medii, cu o
vechime în muncă minim 6 ani şi
6 luni, astfel:-26.09.2019, ora
10.30 -proba scrisă;-02.10.2019,
ora 10.00 -interviul.-data limită de
depunere a dosarelor –29.08.2019,
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ora 14,30.Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021/3194000, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursurs/ examen
pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de
muncitor calificat I (electrician în
construcţii)/ studii medii/ studii
generale, cu o vechime în muncă
de minim 6 ani şi 6 luni, astfel:23.09.2019, ora 10.30 -proba
scrisă;-27.09.2019, ora 10.00
-interviul;-data limită de depunere
a dosarelor -29.08.2019, ora 14.30.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01835 Bucureşti,
şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km.
10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul/ examenul
pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de
muzeograf debutant/ studii superioare, fără vechime în muncă,
astfel:-08.10.2019, ora 10.30
-proba scrisă;-14.10.2019, ora
10.00 -interviul.-data limită de
depunere a dosarelor -29.08.2019,
ora 14.30.Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior
326.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, supraveghetor muzeu/ studii gimnaziale, fără vechime în muncă,
astfel:-26.09.2019, ora 10.30
-proba scrisă;-02.10.2019, ora
10.00 interviul;-data limită de
depunere a dosarelor –29.08.2019,
ora 14,30.Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
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contact ale secretariatului, la
telefon: 021/3194000, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen
pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de
analist (programator) ajutor IA,
studii medii, cu o vechime în
muncă de minim 6 ani şi 6 luni,
astfel:-16.10.2019, ora 10.30
-proba scrisă;-22.10.2019, ora
10.00 -interviul;-data limită de
depunere a dosarelor -29.08.2019,
ora 14.30.Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior
316.
l Școala Gimnazială nr. 84 cu
sediul în localitatea Bucureşti,
Calea Vitan NR.135, Sector 3,
organizează concurs pentru
ocuparea pe următorului post
aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G.
nr.1207/2014. Denumirea postului:
Muncitor post contractual
temporar vacant. Condiții specifice de participare la concurs:-niv e l u l
s t u d i i l o r :
Gimnaziale;-vechime necesară
pentru ocuparea postului: 2 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului:-Proba practică:
29.08.2019, ora 10.00, la sediul
instituției;-Proba de interviu:
29.08.2019, ora 11.00, la sediul
instituției.Perioada de depunere a
dosarele pentru concurs este
23.08.2019, la sediul instituției
între orele 12.00 –15.00. Date
contact: sediul instituției, tel.
021.321.63.91.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii,
în zilele de 01 şi 03 octombrie
2019, la sediul din Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4, pentru
ocuparea posturilor de grefier
vacante pe durată determinată,
astfel: cu studii superioare la
Tribunalul Bucureşti -2 posturi,
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
-1 post, Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti -1 post, Tribunalul
Călăraşi -1 post, Judecătoria Oltenița -1 post, Tribunalul Ilfov -1
post, Judecătoria Buftea -1 post,
şi Judecătoria Cornetu -1 post,
precum şi cu studii medii: Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti -1
post.Condiţiile de participare,
tematica, bibliografia şi actele
necesare înscrierii la concurs vor fi

afişate la sediul Curţii de Apel
Bucureşti şi pe pagina de Internet
la adresa: http://www.cab1864.eu,
la rubrica Resurse Umane –
Concursuri/ Examene. Cuantumul
taxei de concurs este de 150 lei şi
se achită la casieria Curţii de Apel
Bucureşti.Dosarele de concurs vor
fi depuse la sediul Curţii de Apel
Bucureşti –Splaiul Independenţei
nr. 5, sector 4, mezanin, cam. M
01, până la data de 10.09.2019
(inclusiv), în zilele lucrătoare între
orele 9,00 –16,00.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii,
la data de 17 septembrie 2019,
pentru ocuparea unui post de
şofer vacant pe durată determinată la Judecătoria Cornetu.
Condiţiile de participare, bibliografia, tematica, actele necesare
înscrierii vor fi afişate la sediul
Curţii de Apel Bucureşti şi pe
pagina de Internet la adresa:
http://www.cab1864.eu, la rubrica
Resurse Umane –Concursuri/
Examene.Cuantumul taxei de
concurs stabilit prin Hotărârea
Colegiului de Conducere al Curții
de Apel Bucureşti este de 150 lei şi
se achită la casieria Curţii de Apel
Bucureşti.Cererile de înscriere şi
dosarele cu documentele necesare
vor fi depuse la sediul Curţii de
Apel Bucureşti –Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4, Mezanin,
cam. M01, până la data de
06.09.2019 (inclusiv) în zilele
lucrătoare între orele 9,00 –16,00.
l SC Gospodărie Ștefăneşti SRL
-Ilfov organizează în data de
21.08.2019 concurs recrutare
pentru 1 post de Îngrijitor spaţii
verzi. Detalii la 0721.490.200.
l Administraţia Municipală
pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante (contractuale), din
cadrul Serviciului Financiar
Contabilitate Buget –Compartiment Rate Consolidări.Inspector
de specialitate S, grad profesional
IA –1 post; -Casier M;G –1 post.
Condiții specifice privind
ocuparea postului de Inspector de
specialitate S, IA:-pregătirea de
specialitate: studii superioare,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
economic;-vechime minimă în
specialitatea studiilor: 5 ani.
Condiții specifice privind
ocuparea postului de Casier
M;G:-pregătirea de specialitate:
studii gimnaziale sau medii absovite cu diplomă de bacalaureat;-vechime minimă în
specialitatea studiilor: 0 ani.Proba

scrisă se va desfăşura în data de
05.09.2019, ora 11:00 la sediul
Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, Serviciul Resurse Umane,
Calea Plevnei nr. 53, iar interviul
se va susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise.Dosarele se pot depune în perioada
13.08-28.08.2019 la sediul Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, Serviciul Resurse Umane,
luni-vineri între orele 10.00-15.00.
Cerinţele specifice privind
ocuparea postului se vor afişa la
sediul Administraţiei Municipale
pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic şi pe site-ul
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.
ro) şi pe portalul posturi.gov.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
0219529, interior 206.

PRESTĂRI SERVICII
l Înființare societate Bucureşti şi
Ilfov, consultanță fiscală gratuită.
Pentru detalii sunați la:
0785.099.091.

CITAŢII
l Se citează pârâții Horming Ioan
Eric, Steinburg Anemarie, în data
de 10.10.2019, ora 09.00, sala J2,
la Judecătoria Braşov, dosar nr.
17231/197/2015*, în proces cu
Bălăcianu Alina pentru partaj
judiciar.
l Judecatoria Chisineu Cris, cu
sediu în Chisineu Cris,str.Gării
n r. 2 4 , j u d . A r a d , D o s a r .
nr.2107/210/2019,cu termen administrativ în data de 04.10.2019.
Prin prezenta vă informăm că s-a
deschis procedura de declarare
judecatorească a morţii pârâţilor
Socodoran Petru şi soţia Palcu
Ana, ambii cu domiciliu cunoscut
în Sântana nr.1022,jud.Arad,proprietarii tabulari ai imobilului
înscris în CF.nr.309291 Sântana.
Orice persoana interesată sau care
are indicii despre dispariţia celor
doi, este invitată să depună orice
informaţie la Judecatoria
Chişineu Cris în dosarul indicat.
l Admite acțiunea formulată de
reclamanta Morariu Mihaela
Maria,
având
CNP
27105051221223, cu domiciliul în
sat Holboca, comuna Holboca,
jud. Iaşi şi cu domiciliul ales la
Cabinet de avocat Pintilei Raluca
din Iaşi, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.24A, bl.331, sc.A,
parter, ap.1, jud. Iaşi, în contradictoriu cu pârâta Precob Doinița

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Elena,
având
CNP
2650730221190, cu ultimul domiciliu în sat Holboca, comuna
Holboca, jud. Iaşi. Declară decedată pârâta Precob Doinița Elena,
născută la data de 30.07.1965,
având ultimul domiciliu în sat
Holboca, comuna Holboca, jud.
Iaşi, la ultima oră a zilei de
04.06.1998. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Dispozitivul hotărârii se va afişa prin
grija instanței, timp de două luni,
la sediul Judecătoriei Iaşi, al
Primăriei comunei Holboca, la
ultimul domiciliu al pârâtei şi,
după rămânerea definitivă, se va
comunica serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din cadrul Primăriei
comunei Holboca pentru înregistrarea decesului, cu mențiunea că
hotărârea a rămas definitivă. Cu
drept de apel în termen de 30 de
zile de la comunicarea prezentei
hotărâri. În situația în care se
formulează cerere de apel, aceasta
se va depune la Judecătoria Iaşi.
Pronunțată astăzi, 30 iulie 2019,
prin punerea soluției la dispoziția
părților prin mijlocirea grefei
instanței, în condițiile art.396
alin.2 din Codul de procedură
civilă.
l Numitul Avram Alin cu domiciliul în Municipiul Zalău, județul
Sălaj, este citat (chemat) în data
de 26 septembrie 2019, ora 08.30,
la Judecătoria Zalău, cu sediul în
Municipiul Zalău, str.Tudor
Vladimirescu, nr.10, Completul c5
civil, camera 21, în calitate de
pârât în dosarul nr.1048/337/2019
având ca obiect înlocuirea amenzilor contravenționale cu munca
în folosul comunității, în contradictoriu cu reclamantul Municipiul Zalău.
l Pătraşcu Ion, cu ultimul domiciliu în Darabani, este chemat în
această instanţă, camera Sala
Mare, în ziua de 11.09.2019,
Completul CC3, ora 9.00, în calitate de Pârât, în proces cu
Pătraşcu Delia Petronela- la cab.
av. Lazăr Răzvan Claudiu în calitate de Reclamant.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Denumire județ:
Prahova. Denumire UAT Olari.
Sectoare cadastrale: 0-63. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
nr.0-63 din UAT Olari, județul
Prahova, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării:
20.08.2019. Data de sfârşit a
afişării: 18.10.2019. Adresa locului
afişării publice: sediul Primăriei
Comunei Olari, din comuna Olari,
sat Olari, județul Prahova. Repere
pentru identificarea locației: DJ
101D. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Olari şi
electronic pe pagina de internet a
ANCPI creată în acest scop. Alte
indicații utile pentru cei interesați:
Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se
formulează în termen de 60 de zile
de la data afişării şi sunt însoţite
de documente doveditoare în
original sau în copii legalizate.
Informații privind Programul
național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține
pe site-ul ANCPI, la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Turnatoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, organizeaza selectie de
oferte privind angajarea servicii
de paza, privind bunurile mobile si
imobile proprietatea societatii
Turnatoria Centrala Orion SA,
situate in Campina, Str. Ecaterina
Te o d o r o i u , n r. 2 9 , J u d e t u l
Prahova. Societatile autorizate in
acest sens, pot transmite oferta
lichidatorului judiciar, la sediul
a c e s t u i a d i n P l o i e s t i , S t r.
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Judetul Prahova, pe fax la
nr. 0244.597.808, sau pe email la
office@andreiioan.ro, pana la data
de 23.08.2019 ora 12:00. Relatii la
telefon 0723.357.858.
l S.C. Hymera Service Auto SRL
cu sediul în str. Progresului
102-108, sector 5, Bucureşti, înregistrată la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu
C.U.I nr. 29493110 informează pe
cei interesanţi că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei
de mediu pentru activitatea
CAEN -4520 -Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie
auto şi vulcanizare). Desfăşurată
în str. Progresului nr. 102-108,
sector 5. Informaţii se pot solicita
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bucureşti din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii- în spatele benzinariei
LUKOIL), între orele 9:00-12:00,
de luni până vineri. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunţ.
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l l Suciu Flavius Viorel, domiciliat in Giarmata, nr.14, jud.Timiș,
nr.telefon: 0724.233.053, anunță
elaborarea primei versiuni a PUZ
“Zona de locuințe și servicii” și
declanșarea etapei de încadrare
pentru obținerea avizului de mediu
pe terenul situat în localitatea
Giarmata, jud.Timiș, identificat cu
CF nr.405601. Consultarea primei
versiuni a Planului Urbanistic
Zonal se poate realiza la adresa
proiectantului S.C.Arhimade
Project SRL localitatea Giroc, jud.
Timiș, str.Cometei, nr.50 sc.B, ap 4,
zilnic de luni până vineri între
orele 09.00-16.00. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Timiș, str.B-dul
Liviu Rebreanu, nr.18-18A în
termenul de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunț.
l Suciu Flavius Viorel, domiciliat
în Giarmata, nr.14, jud.Timiș, nr.
telefon 0724.233.053. anunță
elaborarea primei versiuni a PUZ
“Zona de locuințe și servicii” și
declansarea etapei de încadrare
pentru obținerea avizului de
mediu pe terenul situat în localitatea Giarmata, jud.Timiș, identificat cu CF nr.403080, 408101.
Consultarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal se
poate realiza la adresa proiectantului S.C.Arhimade Project SRL
localitatea Giroc, jud.Timiș, str.
Cometei, nr.50, sc.B, ap.4, zilnic
de luni până vineri între orele
09.00-16.00. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Timiș, str.B-dul
Liviu Rebreanu, nr.18-18A în
termenul de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunț.

l CTPark PSI SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire hală -unitate de
depozitare, servicii, birouri, platforme și drumuri de incintă,
drum acces, post trafo, cabină
portar, bazin de retenție și împrejmuire” propus a fi amplasat în
Comuna Ghiroda, CF403931,
CF400970, CF403936, CF403946,
CF403948, CF403949, CF403950,
jud.Timiș. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Timiș, municipiul
Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu,
nr.18-18A și la sediul titularului:
Timișoara, P-ta Unirii, nr.3, jud.
Timiș, în zilele de luni-joi între
orele 08.00-16.30, vineri între
orele 08.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Timiș.
l Phoenicia Express SRL, titularul proiectului „Reabilitare
Ștrand Tineretului”, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitare Ștrand Tineretului”,
propus a fi amplasat în București,
Sector 1, Str.Dr.Primo Nebiolo,
n r. 1 . I n f o r m a ț i i l e p r i v i n d
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM București din
ALeea Lacul Morii, nr.1, sector 6,
București si la sediul titularului
din București, Șos.Odăii nr.441443, parter, cam.1, sector 1, în
zilele de luni până vineri, între
orele 9.00-12.00. Observațiile
publicului (formulate în scris) se
primesc zilnic, de luni până
vineri, la sediul APM București.
l Societatea Koksal Prod Impex
96 SRL anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Parcare supraterană” propus a fi amplasat în
comuna Jilava, șos. Giurgiului nr.
290A, judeţul Ilfov. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului din București, Aleea
Lacul Morii nr. 1, sector 6, în
zilele de Luni –Vineri între orele 9
-12. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov.

LICITAŢII
l Directia Silvica Valcea organizeza in data de 28.08.2019, ora
11,00 licitatie/negociere in
vederea inchirierii pentru o perioada de pana la 49 de ani, pentru
Spatiu productie Dragasani

: Hala productie, Hala tratatament impletituri , Centrala
termica si alei carosabile
cu suprafata construita desfasurata de 3765 mp.Tariful minim in
vederea licitarii/negocierii este de
0,5 euro/mp/luna, fara TVA. Ofertele se pot depune pana in ziua
licitatiei, ora 10,45, in plic inchis.
Modelul de contract si formularul
de oferta se gasesc pe www.
valcea.rosilva.ro. Pentru lamuriri
suplimentare : 0732/620977 - ing
Iosif Adrian.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate
la vanzare urmatoarele imobile:
1.Teren extravilan situat in com.
Stefanestii de Jos, judetul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, in
suprafata de 12.000mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de
54.238,83 euro exclusiv TVA.
Pretul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren
extravilan situat in com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, tarlaua
10, parcela 40/4/23, in suprafata
de 22.336mp. Pretul de pornire al
licitatiei este de 100.956,78 euro
exclusiv TVA. Pretul caietului de
sarcini este de 3.000 lei exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan situat in
com. Stefanestii de Jos, judetul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26,
in suprafata de 12.800mp. Pretul
de pornire al licitatiei este de
57.854,78 euro exclusiv TVA.
Pretul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea in contul nr.
RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comerciala
Feroviara, Ag. Popa Tatu, sub
sancţiunea decăderii, cel mai
târziu cu o zi inainte de data si
ora sedintei de licitate, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a
licitatiei si de achizitionarea pana
la aceeasi data a Caietului de
sarcini. Pretul Caietului de sarcini
se achită prin OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru imobilele mentionate mai
sus, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 29.08.2019,
ora 1500, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea
loc in datele de 05.09.2019,
12.09.2019, 19.09.2019,
26.09.2019, 03.10.2019,
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l Balog Francisc, domiciliat în
mun.Timișoara, Int.Sepia, nr.79,
bl.5, sc.A, et.2, ap.12, jud.Timiș,
tel.0730.559.842, anunță elaborarea primei versiuni a PUZ
“Zonă de locuințe, pensiune și
servicii” și declansarea etapei de
încadrare pentru obținerea
avizului de mediu pe terenul
situat în localitatea Giarmata,
jud.Timiș, identificat cu CF
nr.404240, 405640, 405570.
Consultarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal se
poate realiza la adresa proiectantului S.C.Arhimade Project SRL
localitatea Giroc, jud.Timiș, str.
Cometei, nr.50, sc.B, ap 4, zilnic
de luni până vineri între orele
09.00-16.00. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Timiș, str.B-dul
Liviu Rebreanu, nr.18-18A în
termenul de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunț.
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10.10.2019, 17.10.2019, 24.10.2019
si 31.10.2019 ora 15.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati
la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri si Restaurante SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: Locul de
parcare aflat la subsolul blocului
(locul nr. 13 ), situat in Bucuresti,
Str. Cercetatorilor nr. 9, sector 4.
Pretul de pornire al licitatiei
pentru locul de parcare este de
3.140 euro inclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.000
lei, exclusiv TVA. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata la data de
27.08.2019 ora 14.30 iar daca
locul de parcare nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor avea loc in datele
de: 03.09.2019, 10.09.2019,
17.09.2019, 24.09.2019,
01.10.2019, 08.10.2019,15.10.2019,
22.10.2019 si 29.10.2019 ora 14.30
la acelasi pret de pornire. Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr.
RO86 FNNB 0001 0256 0484
RO01 deschis la Credit Europe
Bank Romania, Sucursala Bucuresti, pe seama debitoarei SC
Euro Club Hoteluri si Restaurante SRL cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta
de licitatie a Caietului de sarcini.
-Pretul caietului de sarcini se
achită prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK –Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 502 – 505, sector 1. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et. 5, cam. 502 – 505, sector
1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Spitalul de Boli Cronice si
Geriatrie “C-tin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, jud. Argeș, vinde
prin licitație publică cu strigare,
Aparat Rontgen fix tip Combigraph Quadro, an fabricație 2002,
preț 94388 lei. Licitația va avea

GATA!
Simplu, nu?

loc în data de 28.08.2019, orele
11°°. Ofertanții trebuie să depună
cu cel mult 5 zile înaintea datei
licitației, chitanța de achitare a
cotei de cheltuieli de participare
la licitație (1% din valoarea
bunului) eliberată de casieria
spitalului și copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul fiscal,
pentru persoane juridice, sau act
de identitate pentru persoanele
fizice. În caz de neadjudecare
următoarele licitații vor avea loc
la 04.09.2019 și 11.09.2019.
Relații la tel: 0248/265499.
l Primăria comunei Necșești
organizează la data de 30.08.2019,
ora 12.00, la sediul Primăriei licitație publică pentru concesionarea unui teren intravilan, aflat
în domeniul privat al Comunei
Necșești, în suprafață de 1442 mp
și o construcție - grajd C2-312,29
mp; Caietul de sarcini și întreaga
documentație poate fi achiziționată până la data de 29.08.2019,
ora 16.00, de la Primăria Necșești,
iar înscrierile la licitație se fac la
sediul Primăriei Necșești, până la
data de 30.08.2019, ora 10.00.
l Comunei Doclin, anunţă organizarea și desfășurarea licitaţiei
pentru închirierea a 65mp în
imobilul situat în com.Doclin, sat.
Biniș, nr.86, în următoarele
condiţii: Datele de identificare ale
titularului dreptului de proprietate: Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu sediul în
Doclin, nr.1, tel/fax: 0255/527.001,
cod fiscal: 3227769. Data și ora
limită de depunere a ofertelor:
05.09.2019, ora 09.00, la Registratura Primăriei Doclin, loc.Doclin,
nr.1, judeţul Caraș-Severin. Data,
ora deschiderii ofertelor:
05.09.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Doclin, loc.Doclin, nr.1,
judeţul Caraș-Severin. Persoanele
interesate pot solicita și obţine
gratuit caietului de sarcin la
sediul Primăriei Comunei Doclin.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei
Comunei Doclin sau la tel/fax:
0255/527.001, persoană de
contact: Chivu Ovidiu.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Sacu, Strada
P r i n c i p a l ă , n r. 5 2 , j u d e ț u l
Caraș-Severin, telefon:
0255/510.340, fax: 0255/510.410,
e-mail: primaria_sacu@yahoo.
com, cod fiscal: 3227181. 2.Informaţii generale privind obiectul
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concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren
extravilan în suprafață de 40.140
mp, CF 32684 Sacu, nr.cadastral
32684, bun proprietate publică a
Comunei Sacu. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: prin solicitarea scrisă,
transmisă cu cel puțin 4 zile
înainte, de la sediul Primăriei
Comunei Sacu. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Sacu, Strada Principală,
nr.52, județul Caraş-Severin.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate vor achita contravaloarea
documentației de atribuire de 100
lei, la caseria unității. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/09/2019, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 10/09/2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la Registratura Primăriei
Comunei Sacu, Strada Principală,
nr.52, județul Caraş-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original şi 2 exemplare
copii. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 10/09/2019,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Sacu, Strada Principală,
nr.52, județul Caraş-Severin. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Caraş-Severin, Reşița,
strada Horia, nr. 2-4, telefon:
+40255/213.304, +40255/213.135,
+40255/213.592 -centrala; fax:
+40255/211.554, email: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
a b i l i t a t e , î n v ed e r e a p u b licării: 12/08/2019.
l Continental 2000 S.P.R.L. vinde
prin licitație publică în data de 21
August 2019, ora 10.00 -bunurile
următoarelor societăți comerciale
af late în faliment: Militex SRL
-Bunuri Imobile situate în localitatea Codlea, strada Halchiului,
nr.19A, compuse din: Depozit

P+M, 240mp- 192.856lei; Depozit
produse finite, 235mp- 134.244lei;
Corp B Gater lemn, 280mp157.348lei; Hală reparaţii, 300mp171.816lei. În caz de neadjudecare,
se vor organiza alte cinci sedințe de
licitaţie în data de 28.08.2019,
04.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019,
25.09.2019. Andra Prodimex
S.R.L. -Proprietate imobiliară,
compusă din teren şi construcții,
situată în comuna Sâmbăta de Sus,
județul Braşov, înscrisă în CF
nr.100022. Terenul, conform CF
are o suprafață de 8.700mp.
Construcția ”Hală fabricație” are
regim de înălțime P. Suprafața
construită de 1.071,36mp. Structură din stâlpi prefabricați din
beton armat, închidere perimetrială din cărămidă, acoperiş grinzi
precomprimate, învelitoare azbociment ondulat, pardoseală ciment.
Data PIF este 1985. Construcția
”Depozit” -este o clădire construită
în anul 1985. Suprafața construită
de 216mp. Structura de rezistență
este alcătuită din fundații beton,
închidere din cărămidă, învelitoare
azbociment ondulat, pardoseală
ciment. Construcții speciale: platformă betonată. Preţul de pornire
la licitaţie este de 527.540lei; În caz
de neadjudecare, se vor organiza
alte cinci sedințe de licitaţie în data
de de 28.08.2019, 04.09.2019,
11.09.2019, 18.09.2019, 25.09.2019.
La Posada De La Abuela S.R.L.,
construcție situată în localitatea
Lunca Câlnicului, strada Principala, nr.98, compusă din: Restaurant D+P+E, în suprafață de
418mp, an construcție 2009, restaurant parter şi etaj funcțional,
c e n t r a l ă t e r m i c ă Te r m o f a r c
F1-NSP-înglobată, Ascensor
înglobat, la prețul de 354.303lei; În
caz de neadjudecare, se vor organiza alte două sedințe de licitaţie în
data de 28.08.2019 şi 04.09.2019.
Smog 4X4 S.R.L. -1.Land Rover
Range Rover, an fabricație 2008,
Diesel, 200kw, culoare albastru,
funcțională, caroserie cu pete de
corodare, -406.108 km, -21.618 lei;
2.Dacia Logan, an fabricație 2008,
Diesel, 1.461cmc, 50kw, funcțională, caroserie cu pete de corodare299.000km, -5.177lei; 3.Stoc de
marfă -accesorii auto- 22.298lei;
Mago Transport S.R.L. -1.Teren
intravilan situat în com.Vâlcele,
jud.Covasna, în suprafață de
65.121mp. Preț 1.79 Euro/mp116.567Euro; 2.Fermă situată în
loc.Araci, str.După Garduri,
nr.351, județul Covasna, înscrisă în
CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 a
loc.Vâlcele, compusă din Teren
intravilan în suprafață de
4.824mp, atelier depozit combustibil WC- 235mp, sopron metalic540mp, adăpost animale- 873mp şi
sala de muls- 282mp. Preț total-

207.385lei. Trans Kurier S.R.L.1.Teren de construcție intravilan
situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam” -în suprafață de 5.800mp, preț- 262.000lei;
2.Teren de construcție intravilan
situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam” -în suprafață de 7.600mp, PUZ -Depozite
Vamale Arcuş. Terenurile sunt
situate lângă depozitele vamale
Arcuş, la o distanță de cca.250m de
DN12, ce leagă Sf.Gheorghe de
Miercurea Ciuc. Pret- 362.000lei;
Sedințele de licitație se vor relua
săptămânal în fiecare miercuri la
ora 10.00, până la data vânzării.
Universal Tehnoproiect S.R.L. –
Teren intravilan în suprafață de
6.000mp situat în loc.Codlea,
județul Braşov, în apropiere de
Mecanica Codlea. Terenul are
acces auto, iar apă, canalizare,
electricitate, gaze se află în apropiere- 57.400lei. Thomas Mobil
Impex -S.R.L. 1.Cherestea de
ştejar 20mc- 22.800lei. 2.Dispozitiv
de aplicat adeziv- 215lei. Maşină
de sfefuit Heesemann- 6.475lei.
Fierastrău pendular: 431lei.
Phortos Security S.R.L. -1.Dacia
Solenza, an fabricație 2004,
Benzină, 1.390cmc, 55kw, funcțională, uzură caroserie.- 129.834km,
-1.471lei; 2.Volkswagen Golf, an
fabricație 1997, Benzină, 1.598cmc,
55kw, uzură caroserie, funcțională,
-216.842km, -897lei. Enimed Prim
S.R.L.- Electrocardiograf cu 12
canale BTL 08 LT EKG -4.300lei.
Bypol Cargo S.R.L- Cauciucuri
rulate –iarnă, diverse mărimi şi
tipuri- 31 buc. Preț informativ -100
lei/buc. Tip Trans S.R.L. -Teren
intravilan în suprafață de 7.357mp
situată în loc.Zagon -29.590lei.
Licitația se va relua săptămânal în
ziua de miercuri la ora 10.00.
Producție Frumoasă S.R.L. -Autotractor Roman forestier an fabricație 1980, nefuncțional -5.225lei;
Semiremorcă transport forestier
-2.177lei; Gater Banzic 1.524lei;
Fierastrău panglică 3.483lei.
Continental 2000 SPRL oferă spre
vânzare prin negociere directă
bunurile următoarelor societăți
comerciale aflate în faliment: Pilatimpex S.R.L. -Bunuri mobile
compuse din: Dacia 1304 RI
nefuncțională, dezmembrată
377lei; fierastrău cu banda orizontală FBO 600- 490 lei; compresor
de aer FORTEK 850/500- 1.244lei;
dispozitiv de ceaprăzuit cu
panglică- 377lei; Bish Imp S.R.L.
-casa în loc. Hătuica, com.Catalina, nr.125, județul Covasna,
compus din bucătărie de vară şi
grădină, în suprafață totală de
622mp; Utilități: energie electrică,
rețea telefonie, acces auto -drum
asfaltat. La prețurile de pornire se
adaugă TVA. Vânzările vor avea

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter.
Pentru participarea la licitație este
obligatorie achiziționarea caietului
de sarcini. Garanția de participare
la licitație/ negociere directă este
de 10% din prețul de pornire.
Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro, sau la telefoanele: 0267/311.644; 0728.137,515şi pe pagina de internet: www.
continental2000.ro.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l SC INTIM SN SRL declara
pierdute si nule Documentele de
control transport persoane ocazio n a l n r. 0 0 9 3 1 7 8 , 0 0 9 3 1 7 9 ,
0080045, 0067876, 2016406 si
diagramele atasate.
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 37778 / 18.11.2015 emis de
ORC Arad pentru SC Aero SRL.
Il declar nul.

l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Alexandria nr.
180/29.05.2019, organizeazã
procedura de negociere directă în
scopul concesionării unui teren
în suprafaţă de 3000,00 mp.,
aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada
Drum de Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 49
ani. Începerea negocierii directe
va avea loc la data de 12.09.2019,
orele 11ºº, la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, iar
ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului
Alexandria, pânã în preziua
datei de începere a negocierii
directe, orele 16ºº, într-un singur
exemplar în limba română. Documentaţia de atribuire poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public si
Privat, tel. 0247317732, int.132,
fax. 0247317728. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in
conditiile prevazute de Legea
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare. Clarificările privind procedura de negociere directă se pot obţine maxim
până la data de 03.09.2019.

l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe numele
GUSA SERGIU. Il declar nul.

l Consiliul Local al Municipiului
Petroşani, Serviciul Public Administrația Piețelor Petroşani organizează în data de 26.08.2019,
licitație deschisă cu strigare
pentru închirierea boxelor
nr.16,17,20,21,22,23,24,26, spaţiu
de producţie şi desfacere a produselor agroalimentare în suprafaţă
de 13,5 mp situate la parterul
halei din Piaţa Centrală Petroşani.
În caz de neadjudecare se reorganizează o nouă licitație în data de
02.09.2019. Relații la sediul Serviciului Public Administrația
Piețelor, loc. Petroşani, jud. Hunedoara, str. N. Bălcescu, nr.10,
telefon 0254.542622.

l Pierdut act de expertiză de
demolare şi autorizaţie de desfiinţare imobil str. Posada nr. 30,
sector 5, pe numele Tănase Mara.
Le declar nule.

l Pierdut atestate profesionale
conducători auto eliberate de
ARR Vâlcea pe numele Nedelcu
Iliuță Marius şi Nedelcu Luminița
Adriana. De declară nule.
l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe numele
GURGU MARIN. Il declar nul.
l Pierdut certificat constatator
sediul social pentru SC SVAB
SRL, J05/1026/2006 ,
CUI:18674633. Se declară nul!
l Declar pierdut contractul de
v â n z a r e – c u m p ă r a r e n r.
31545/34465 din 19.09.1996 pe
numele Mazăre Sorin –Eugen şi
Mazăre Marinela.
l Pierdut Hotarâre Jud. definitivă cu nr. 75 dosar nr. 57/
PJ-AP/2001 a Asociaţiei de
Proprietari bl. 17, sc. 3,sect. 4, str.
Sg. Tache Ghe. Nr. 13.
l Pierdut atestat transport
persoane pe numele Mîrlogeanu
Irinel Robert Adrian, emis de
ARR Bucureşti. Îl declar nul.
l Pierdut act vânzare –cumpărare casă, cadastru, certificat
divorţ, acte identitate eliberate de
Israel pe numele Rotaru Ioana.

l Pierdut Cartela conducătorului
auto nr. 000 000 000 5UOK001
eliberată de ARR Tulcea pe
numele Chişiş Marius. Se declară
nulă.
l Pierdut certificat constatator
sediu nr. 43722 -19.07.2013,
Grădiniţa Căsuţa cu Pitici Mari şi
Mici SRL J23/2205/2013 CUI
32043280, Oraş Pantelimon, str.
Grigore Ghica nr. 14, jud. Ilfov.

