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Anunţ
Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea concursului 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de documentarist principal studii 
superioare, în data de 28.08.2017, ora 1000, la sediul muzeului din str. 1 Mai, nr. 8, Baia Mare.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă, experienţă profesională de minim 3 ani pe un post similar (documentarist / 
bibliograf / bibliotecar) şi vechime în muncă de minim 9 ani, din care cel puţin 4 ani de activitate 
într-o instituţie publică.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 18.08.2017 (inclusiv), între orele 
800 – 1200 la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 

Mai multe informaţii pot fi  obţinute de pe site-ul muzeului www.muzartbm.ro, 
sau de la secretarul comisiei de concurs, dra Izabela Pop, 

email: iza_10pop@yahoo.com, tel. 0765228389.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020

Comuna ZERIND,  cu sediul  în Comuna Zerind, nr.1, judeţul Arad, Cod poştal:317420, cod de identifi care fi scală: 3519364, 
telefon:+40(0)257/355566; fax:+40(0)257/355566; poştă electronică: primariazerind@yahoo.com, persoană de contact: Bondar 
Henriette Katalin, în calitate de posibil Benefi ciar al proiectului ce va fi  fi nanţat prin Programul Operational Regional 2014-
2020, Obiectivul specifi c 8.3  Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, complementar apelului  Programului Capital 
Uman 2014–2020, Axa prioritară 4 Servicii sociale si socio-medicale pentru vărstnici OS 4.4 Bunicii Comunitatii., face publică 
procedura de selecţie a unui partener de drept privat, în vederea elaborării si implementării activităţilor proiectelor în conformitate 
cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea fi nanciară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 
Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile: OUG nr.40/2015 privind gestionarea fi nanciara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modifi carile si completarile ulterioare; HG nr.93/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicarea aprevederilor Orginantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea fi nanciara 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Ghidul Solicitantului Conditii Specifi ce de accesare a fondurilor 
POR,Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice; Ghidul Solicitantului Conditii Generale de 
accesare a fondurilor POR 2014-2020. Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi  selectat în 
vederea  constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de fi nanţare pentru viitorul proiect: 1.Este furnizor de servicii sociale 
acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi. Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, trebuie sa fi e obţinută 
în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr.118 din 19 
februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012. 2. Partenerul se doreşte a fi  o  
asociaţie sau fundaţie constituita conform Legii 26/2000 avand in obiectul de activitate furnizarea de servicii socio-profesionale 
sau de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice în cadrul comunităţii. 3.Are o vechime de activitate de 
cel puţin un an fi scal intreg Vechimea de un an se referă la momentul înfi inţării persoanei juridice, nu la vechimea acreditării. 
4.Să nu se afl a în situaţiile de excludere, prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor şi partenerilor 
menţionate în Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, Condiţii Generale. OBIECTIVELE PROIECTULUI Infi intarea unui centru de 
zi şi a unei unităţi de îngrijire a persoanelor vârstnice în Comuna Zerind, judeţul Arad  proiect propus spre fi nantare prin POR, 
complementar cu sprijinirea furnizării de servicii sociale in centrul de zi si unitatea de ingrijire a persoanelor vârstnice din Comuna 
Zerind, judeţul Arad, care va fi  propus spre fi nanţare prin POCU. Proiectul vizeaza reabilitarea, modernizarea si dotarea unei 
clădiri afl ate in prorietatea Comuna Zerind în scopul înfi inţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice  si a unei unităţi de 
îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice. Depunerea documentelor: Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune 
documentele solicitate, în plic închis cu menţiunea: “„Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru furnizarea de servicii 
sociale pentru persoane vârsnice”, pana la data de 16.08.2017 ora 09.00, la Secretariatul Primăriei Comunei Zerind nr. 1, judeţul 
Arad. Documentatia va cuprinde:Scrisoare de intentie de participare la proiect in calitate de partener, o descriere a organizatiei, 
cu accent pe experienta in domeniul social, precum si documentele din care sa reieasa indeplinirea cerintelor generale pe care 
trebuie sa le indeplineasca Partenerul. Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi  obţinute la telefon: 0257355566, 
0728842183,E-mail: primariazerind@yahoo.com. Formularele -anexe se pot descarca de pe pe situl www.primariazerind.ro.

OFERTE SERVICIU
PRIMARIA SECTORULUI 3 cu sediul in 
Calea Dudesti nr. 191, anunta organizarea 
unui concurs de ocuparea a unor functii 
publice de conducere, prin promovare, 
in data de 05.09.2017, astfel: 1. Sef 
Serviciu la Serviciul Strategii si Programe 
de Dezvoltare Durabila: -regatire de 
specialitate: studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta; 
-perfectionari: studii de masterat 
sau postuniversitare in domeniul 
administratiei publice, management 
ori in specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice;  -vechime 
in specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice: 2 ani;  2. Sef 
Serviciu la Serviciul Implementarea 
Proiectelor: -pregatire de specialitate: 
studii universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta;  -perfectionari: 
studii de masterat sau postuniversitare 
in domeniul administratiei publice, 
management ori in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei 
publice; -vechime in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei 
publice: 2 ani. Conditiile prevazute 
de lege pentru ocuparea unei functii 
publice de conducere, prin concurs sau 
examen de promovare a unui functionar 
public, sunt cele prevazute de art. 66 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
functionarilor publici, republicata 2, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
CONDITIILE DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI : -perioada in care se 
pot depune dosarele de inscriere: 
03.08-22.08.2017; -institutia publica la 
care se depun dosarele de inscriere: 
Primaria Sectorului 3;  -data organizarii 
concursului -05.09.2017 ora 12.00 
-proba scrisa; -interviul  -nu mai târziu 
de 5 zile lucratoare de la sustinerea 
probei scrise; -locul de desfasurare 
al concursului -sediul Primariei 
Sectorului. 3. Alte mentiuni referitoare 
la organizarea concursului, conditiile 
de participare la concurs si  bibliografia 
se pot obtine la numerele de telefon: 
021.318.03.23-29/int.211 -Serviciul 
Organizare Resurse Umane precum si 
pe site-ul institutiei www.primarie3.ro la 
rubrica „Concursuri“. 

PRIMARIA municipiului Drobeta Turnu 
Severin, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, judetul Mehedinti str. Maresal 
Averescu nr.2, organizeaza în perioada 
05-08.09.2017, concurs de recrutare 
pentru ocuparea urmatoarelor 
functii publice de executie vacante: 1.- 
Consilier cl. I, grad debutant - Serviciul 
cadastru - 1 post. Conditii de participare 
la concurs: - studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta în domeniul cadastru, 

topografie, planificare teritoriala;- 
cunostinte operare pe calculator nivel 
avansat, utilizare program AUTOCAD; 
2.-Consilier cl. I grad debutant - 
Compartiment registru agricol- 1 post. 
Conditii de participare la concurs: 
-studii universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta în domeniul 
cadastru, topografie, planificare 
teritoriala, agricol; -cunostinte operare 
pe calculator nivel avansat, utilizare 
program AUTOCAD. 3.- Inspector cl. I, 
grad principal -Compartimentul relatii 
publice, analiza-sinteza, administrativ -1 
post. Conditii de participare la concurs:-
studii universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta în domeniul 
stiintelor economice sau în domeniul 
stiintelor administrative; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice -minimum 5 
ani;-cunostinte operare pe calculator: 
nivel mediu. Concursul se organizeaza 
la sediul Primariei municipiului Drobeta 
Turnu Severin, str. M. Averescu nr. 2, în 
data de 05.08-08.09.2017astfel: proba 
scrisa - 05.09.2017-ora 10.00, interviul-
08.09.2017-ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie sa contina 
în mod obligatoriu documentele 
prevazute la art. 49 din H.G nr.611/2008 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Dosarele de înscriere se depun la 
Serviciul resurse umane, camera 56 din 
cadrul Primariei Municipiului Drobeta 
Turnu Severin în termen de 20 zile de 
la data publicarii anuntului în Monitorul 
Oficial. Bibliografia si rela?ii suplimentare 
se pot obtine la sediul resurse umane din 
cadrul Primariei municipiului Drobeta 
Turnu Severin camera 56, telefon 0252-
314379, int. 114. 

ANUNT Colegiul National “Ferdinand 
I” Bacau, cu sediul în strada George 
Bacovia, nr.45, Bacau, judetul Bacau, 
scoate la concurs un post contractual 
vacant de secretar- ?ef- personal 
didactic -auxiliar, cu norma întreaga, 
pe perioada nedeterminata. Nivelul 
studiilor: Superioare, cu una dintre 
specializarile: Drept, Administra?ie 
Publica, Economic, Management; 
Vechime în specialitatea postului: 
minimum 3ani; Data, ora, locul de 
desfasurare a concursului: proba scrisa: 
28.08.2017, ora 9, 00 -în laboratorul de 
biologie al colegiului; proba practica: 
30.08.2017, ora 9,00-în laboratorul 
de informatica al colegiului; interviu: 
01.09.2017, ora 9,00-în laboratorul 
de biologie al colegiului. Perioada de 
depunere a dosarelor: 7august-23. 
august. 2017, ora 12,00. Locul unde se 
depun dosarele: serviciul secretariat al 
Colegiului National “Ferdinand I” Bacau, 
între orele: 8.oo-16.oo. Date de contact 
ale secretarului comisiei: Secretariatul 
Colegiului National “Ferdinand I” Bacau 
-la telefonul nr. 0234/513565. 

COMPANIA aviatica Air Bucharest 
angajeaza copilot cu calificare B737 
300, cu experienta de total 500 
ore zbor si 100 ore pe B737, licenta 
medicala clasa I si nivel cunoastere 
limba engleza Level 4. Relatii la telefon: 
021.242.55.30. 

ANGAJAM personal bucatarie cu 
experienta, venit foarte avantajos 
salariu fix +bonusuri saptamanale 
consistente. 0735869001 

ANGAJAM BARBATI SI FEMEI cu 
varsta pana in 43 ani pentru a lucra 
in Germania munca necalificata 
in industria textila (curatarea 
textilelor). Tel: 0729.573.559 

ANGAJAM muncitori necalificati în 
vederea pregatirii pentru meseria de 
macelar- transator. Oferim cazare si 
masa gratuita. Asteptam provincia. 
Firma isi desfasoara activitatea în 
Bucuresti. Salarii atractive. Relatii între 
10.00- 16.00. 0769.961.624. 

ANGAJAM GESTIONAR DEPOZIT 
PRODUSE PERICULOASE BUCURESTI 
Cerinte: seriozitate, responsabil, 
lucru in echipa, permis de conducere 
categoria B,C,E, Atestat ADR, 
organizare depozit, abilitati de operare 
PC, cunostinte medii de lb. Engleza. 
Tel:0728636939. CV la:aviaromiasi@
yahoo.com.

GRADINITA cu program normal 
„Licurici” Ovidiu, cu sediul in localitatea 
Ovidiu, strada Nationala, nr. 60A, judetul 
Constanta, organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant 
de: ingrijitor grupa invatamant prescolar. 
Conditii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: gimnaziale (8 
clase); -vechime in specialitate studiilor 
necesare ocuparii postului: nu se 
solicita. Data, ora si locul de desfasurare 
a concursului: proba practica: data de 
29.08.2017, ora 9, 00, la sediul institutiei. 
Proba de interviu: data de 29.08.2017, 
ora 12, 00, la sediul institutiei. Data limita 
pana la care candidatii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 04.08.2017- 21.08.2017 in intervalul 
orar 9, 00-11, 00, la sediul institutiei. 
Date contact: Lamureanu Daniela, tel. 
0341.444.000. 

ANGAJAM OPERATOR HANDLING 
AEROPORTUL BANEASA Cerinte: 
seriozitate, responsabil, lucru in 
echipa, permis de conducere categoria 
B,C, E, Atestat ADR, abilitati de operare 
PC, cunostinte medii de lb. Engleza. 
Tel:0728636939. CV la:aviaromiasi@
yahoo.com.  

VANZARI
VANZARI VILE CASE

VAND vila, zona Udriste, in spatele mag. 
UNIREA, la etaj sunt 5 camere -130mp + 
terasa, la parter 1 garsoniera. Curtea 
este de 8x15= 120 mp. Pret 178000 
euro. Tel: 0722325290.

LICITATII
ORASUL Ticleni cu sediul in Ticleni, 
str. Petrolistilor nr. 769, judetul 
Gorj, organizeaza, in conformitate 
cu prevederile art. 123 din Legea 
administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile 
ulterioare, licitatie publica cu strigare 
a unui imobil apartinand domeniului 
public al orasului Ticleni, in vederea 
desfasurarii activitatii de asamblare 
cablaje pentru autovehicule. Data 
licitatiei este 31.08.2017, ora 10, 30, 
locul desfasurarii acesteia fiind la 
sediul Primariei Orasului Ticleni mai 
sus mentionat. Nivelul chiriei de 
pornire a licitatiei este 837lei/luna. 
Oferta trebuie sa fie conforma cu 
caietul de sarcini al inchirierii, care 
poate fi procurat de la sediul Primariei 
orasului Ticleni sau de pe site-ul www.
primarieticleni.ro. 

1.INFORMATII generale privind 
concedentul: Orasul Ticlei prin Consiliul 
Ticleni, cod fiscal 4898657, adresa-
Oras Ticleni, str. Petrolistilor, nr.769, 
jud. Gorj, nr. tel/fax 0253234361, adresa 
email: primaria_ticleni@yahoo. com 
2. Informatii generale privind obiectul 
concesiunii; Cladire Grajduri nr. 1 si nr. 2 
si a supafetei de 1650mp teren aferent 
acestora, aflate in domeniul privat al 
Orasului Ticleni;3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: Persoanele 
interesate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de 
atribuire in urma unei solicitari in acest 
sens; Compartimentul la care se poate 
obtine un exemplar al documntatiei 
de atribuire: Secretariat Registratura 
-Primaria Ticleni. Costul si conditiile 
de plata pentru obtinerea acestui 
exemplar: 20lei achitati la casieria 
institutiei. 4. Informatii privind ofertele: 
Data limita de depunere a ofertelor: 
01.09.2017, ora 12:00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primaria 
Ticleni, oras Ticleni, str. Petrolistilor, 
nr. 769, jud. Gorj. Oferta se depune 
in 2exemplare; 5. ?edinta publica de 
deschidere a ofertelor se va desfasura 
in data de 01.09.2017, ora 13:00, la 
sediul concedentului; 6. Solutionarea 
litigiilor se realizeaza potrivit legislatiei 
in vigoare.7. Data transmiterii anuntului 
de licitatie: 01.08.2017. 

MANAGEMENT CONSULT I.P.U.R.L. 
Giurgiu, cu sediul profesional în 
Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bloc 79, 
sc.A, ap.2, jud. Giurgiu, lichidator 
judiciar al S.C. Road Technology SRL, 
vinde prin licitatie publica deschisa 
cu strigare: 1. Bazin combustibil 1000 
l, pret de pornire 100 lei 2. Picon O&K 
Breaker H 200 S, pret de pornire 1940 
lei. Bunurile sunt amplu descrise în 
raportul de evaluare întocmit de ec. 
Saceanu Valentin. La pretul de pornire 
la licitatie se adauga TVA. Plata pretului 

se va face în lei. Se organizeaza 
licitatie publica la data de 09.08.2017, 
orele 11,00. Licitatia anuntata se va 
tine la sediul lichidatorului judiciar din 
Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bloc 79, 
sc.A, ap.2. 

S.C.S.G.U. PLOIESTI S.R.L. organizeaza 
licitatie publica cu strigare pentru 
închiriere minimagazine CALLIOPE la 
data de 17.08.2017-ora 12.00. Ofertele 
se pot depune în plic închis pâna la 
data de 17.08.2017, ora 10.00, potrivit 
cerintelor din caietul de sarcini 
care se poate cumpara de la sediul 
S.C.S.G.U. PLOIESTI S.R.L., str. Valeni, 
nr.32-Compartimentul Parcari. Relatii: 
0244/525.252-int. 115. 

CITATII
NUMITA Cristea Nicoleta in calitate de 
parata in dosarul nr. 121/233/2017 al 
Judecatoriei Galati, avand ca obiect 
divort, in contradictoriu cu reclamantul 
Cristea Cristinel Mircea, este chemata 
la aceasta instanta la termenul din 
data de 8 septembrie 2017, sala 1 civil, 
complet cc23N, ora 8.30. 

ENGIE ROMANIA SA, in calitate de 
creditor, cheama in judecata in data 
de 29.08.2017, ora 9:00, in dosarul 
nr. 6996/196/2017, avand ca obiect 
ordonanta de plata-OUG 119/2007, 
aflat pe rolul Judecatoriei Braila, cam. 
Sala 2 Judecatorie, complet c10civil, 
cu sediul in Braila, Cal. Calarasilor nr. 
47, jud. Braila, pe EDERA IMPEX SRL in 
calitate de debitor, cu sediul in Braila, 
Str. Saraca nr. 1, bl. ST455NR1001, jud. 
Braila. 

SE citeaza numitul Buric Mihai, cu 
domiciliul necunoscut, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctului Buric Mihail, 
decedat la 18. martie. 1995, cu ultimul 
domiciliu in localitatea Jurilovca, 
judetul Tulcea, care va avea loc in data 
de 10. august. 2017, ora 12:00, la sediul 
Biroului Individual Notarial Mihalcea 
Emil, situat in orasul Babadag, strada 
Republicii, nr. 83, judetul Tulcea. In 
caz de neprezentare acesta va fi 
considerat renuntator conform art. 
700 Cod Civil Vechi. 

DIVERSE
PENITENCIARUL Spital Târgu Ocna 
organizeaza în data de 07.08.2017 
ora 10.00 selectie de oferta pentru 
contractare servicii medicale garda. 
Informatii suplimentare la tel/fax 
0234344129/ 0234344126, achizitii. 
sptgocna@anp.gov.ro 

PRELIPCEAN Cristina anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul „Amenajari interioare 
si exterioare, amplasare scara ext. 
pentru acces pod si schimbare dest. din 
spatiu comercial in Service, Spalatorie 
Auto“ propus a fi amplasat in Comuna 
Dobroesti, Sat Fundeni, Sos. Fundeni, 
nr. 59-59A, jud. Ilfov. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, 
Str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, si 
la sediul Prelipcean Cristina, Bucuresti, 
Calea Calarasilor, nr. 319, bl. A, sc. A, 
ap. 6, parter, sector 3. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov. 

ANUNT PUBLIC 2- PRIMARIA 
SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Bd. 
George Cosbuc nr.6-16, sector 4, anunta 
publicul interesat asupra parcurgeri 
Etapei de Elaborare a Propunerilor, 
aferente Planului Urbanistic Zonal 
-ZONA DE SUD A SECTORULUI 4. 
Observatiile si propunerile pot fi 
transmise in termen de 15 zile prin posta 
la Primaria Municipiului Bucuresti 
pe adresa Bd. Regina Elisabeta nr.47, 
Sector 5, Bucuresti sau postand un 
comentariu pe pagina web a PMB 
-www.pmb.ro, la sectiunea Servicii-
Urbanism-Consultarea publicului-
Elaborarea Propunerilor-PUZ Zona de 
sud a Sectorului 4. 

PIERDERI
PIERDUT atestat de marfa Nr. 
001040002 eliberat de ARR Ag. 
Constanta, pe numele SOFRONEA 
VALENTIN. Il declar nul. 

MANOLE DANUT IONEL pierdut 
Certificat Pregatire Profesionala 
de Marfuri nr. 30627 emis în data 
24.07.2010. Îl declar nul. 

PIERDUT ATESTAT ADR Nr. 0069607 si 
card tahograf Nr. 1F6U002, pe numele 
CAPATAN SORIN. Le declar nule. 

SC ALBASTRU GLACIAR SRL, cu sediul 
in sat Lugojel, Com. Gavojdia, Nr. 295, 
Jud. Timis, fiind inregistrata in Registrul 
Comertului cu nr. J35/2505/2012, 
avand CUI 30779655, declara pierdut 
certificatul de inregistrare in Registrul 
Comertului cu numarul J35/2505/2012 
din data de 12.10.2012, eliberat de ORC 
Timis, Il declaram nul. 

PIERDUT atestat profesional pentru 
transport marfa pe numele PUT 
VASILE, domiciliat în Baia Mare, jud. 
Maramures. Îl declar nul. 
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