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în specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicita. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba practică: 
3.06.2019, ora 10.00, la sediul instituției; 
Proba interviu: 3.06.2019, ora 14.00, la 
sediul instituției; Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 24.05.2019, la sediul: 
Copsa Mica, Str.Castanilor nr.8. Date 
contact: compartiment resurse umane, 
telefon 0269840120, interior 106.

PASCU RADU angajează menajeră. CV la 
radu.pascu@gmail.com

PEDANT COM SRL angajează 5 muncitori 
necalificați în construcția de clădiri, 1 
dulgher restaurator, 1 zidar rosar tencuitor. 
CV-urile se depun la: stavrianne@gmail.com 
până la data de 13.05.2019. Doar candidații 
selectați vor fi contactați.

POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1 cu sediul în Strada 
Prometeu, nr. 26, Sector 1, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 
funcţii publice de execuţie vacante, astfel: 
1. poliţist local, clasa III, gradul profesional 
debutant- Serviciul Circulație pe Drumurile 
Publice, Mopede- 1 post; 2. poliţist local, 
clasa I, gradul profesional debutant - 
Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari 
și Evidența Persoanelor- 1 post; 3. poliţist 
local, clasa I, gradul profesional debutant - 
Biroul Activități Comerciale - 1 post. Condiţii 
generale de participare: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare: a) are cetăţenia 
română şi domiciliul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de 
minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; f) îndeplineşte 
condiţiile de studii prevăzute de lege pentru 
funcţia publică; g) îndeplineşte condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) 
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau 
nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) 
nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, 
astfel cum este definită prin lege. Condiţii 
specifice de participare: Pentru funcția 
publică specifică de execuție de polițist 
local, clasa III, gradul profesional debutant: 
-Studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -fără 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice participării la 
concursul de recrutare organizat pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie; 
-cerințe specifice:disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit în anumite condiții, 
permis de conducere minim categoria B; 
Pentru funcția publică specifică de execuție 
de polițist local, clasa I, gradul profesional 
debutant: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -fără 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice participării la 
concursul de recrutare organizat pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie: 
-cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit în anumite condiții, 
permis de conducere minim categoria B. 
Desfășurarea concursului: -Proba scrisă 
-18 iunie 2019, ora 11.00. -Interviul -nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise. Locul de desfășurare al 
concursului: sediul Poliției Locale Sector 1 
din București, din strada Prometeu nr. 26, 

superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul științelor economice sau juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. 
Condiții necesare conform Anexei nr. 2, Cap 
II, punctul 3 din Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv 
şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv 
propriu, cu modificările și completările 
ulterioare. Documentele necesare înscrierii 
la concurs, condiţiile generale şi bibliografia 
sunt afişate pe site-ul instituției și la avizierul 
de la sediul Ministerului Turismului. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Turismului. Persoana 
de contact: Mirela Florentina Olteanu, șef 
birou, Biroul resurse umane, email: mirela.
olteanu@mturism.ro, telefon: 021.303.78.77.

Ministerul Turismului organizează în ziua 
de 19.06.2019, începând cu ora 10:00, 
la sediul său din B-dul Dinicu Golescu 
nr.38, sector 1, București, proba scrisă a 
concursului pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a funcţiei publice generale 
de execuţie vacante, de referent de 
specialitate, clasa II, grad profesional 
principal din cadrul Serviciului Achiziții 
Publice și Logistică, Direcția Economică, 
Achiziții Publice și Logistică, urmată de 
proba interviu. Condiții specifice: -studii 
superioare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 
5 ani. Documentele necesare înscrierii la 
concurs, condiţiile generale şi bibliografia 
sunt afişate pe site-ul instituției și la avizierul 
de la sediul Ministerului Turismului. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Turismului. Persoana 
de contact: Mirela Florentina Olteanu, șef 
birou, Biroul resurse umane, email: mirela.
olteanu@mturism.ro, telefon: 021.303.78.77. 

Ministerul Turismului organizează, la 
sediul său din B-dul Dinicu Golescu nr. 38, 
sector 1, București, în ziua de 20.06.2019, 
începând cu ora 10:00, proba scrisă a 
concursului pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice specifice 
de execuţie vacante, de consilier evaluare-
examinare, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului Corp Control 
Ministru, urmată de proba interviului. 
Condiții specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. 
Documentele necesare înscrierii la concurs, 
condiţiile generale şi bibliografia sunt 
afişate pe site-ul instituției și la avizierul de 
la sediul Ministerului Turismului. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Turismului. Persoana 
de contact: Mirela Florentina Olteanu, șef 
birou, Biroul resurse umane, email: mirela.
olteanu@mturism.ro, telefon: 021.303.78.77.

OPREA ELIZA angajează guvernantă. CV la 
eliza.iorgulis@yahoo.com

Orasul Copsa Mica cu sediul în: localitatea 
Copsa Mica, strada Castanilor, nr 8, 
județul Sibiu organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G. 286/2011, modificată 
şi completată de H.G. 1027/2014. 
Denumirea postului:muncitor. post vacant, 
contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii/generale. -vechime 

de administrator financiar; Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor 
pentru postul de administrator financiar: 
studii superioare absolvite cu diploma de 
licență în domeniul economic; -vechime în 
specialitate necesară ocupării postului: 3 
ani vechime în specialitate pentru postul de 
îngrijitor, reprezintă un avantaj. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: data 
probei scrise: 04.06.2019, ora: 10,00; data 
probei practice: 04.06.2019, ora 12,00; data 
interviului: 04.06.2019, după proba practică 
ora 13,00; Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de concurs 
este 03.06.2019 ora 13,00, la sediul 
instituţiei. Date contact: tel: 021.340.48.11.

MW TRADE SRL angajează 2 mecanici auto. 
CV-urile se depun la: stravrianne@gmail.
com până la 13.05.2019. Doar candidații 
selectați vor fi contactați.

Ministerul Turismului organizează la sediul 
său din B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, 
București în data de 18.06.2019, ora 10.00, 
proba scrisă a concursului pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice 
specifice de execuţie vacante, de consilier 
evaluare-examinare, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului Avizare și 
Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, 
Relația cu Parlamentul și Administrare 
Societăți, urmată de proba interviului. 
Condiții specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul juridic; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani. Documentele necesare înscrierii 
la concurs, condiţiile generale şi bibliografia 
sunt afişate pe site-ul instituției și la avizierul 
de la sediul Ministerului Turismului. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Turismului. Persoana 
de contact: Mirela Florentina Olteanu, șef 
birou, Biroul resurse umane, email: mirela.
olteanu@mturism.ro, telefon: 021.303.78.77.

Ministerul Turismului organizează la sediul 
său din B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 
1, București, în data de 18.06.2018, ora 
10.00, proba scrisă a concursului pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
a funcţiei publice specifice de execuţie 
vacante, de consilier evaluare-examinare, 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului Contabilitate, 
Direcția Economică, Achiziții Publice și 
Logistică, urmată de proba interviului. 
Condiții specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul științelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 7 ani. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile 
generale şi bibliografia sunt afişate pe 
site-ul instituției și la avizierul de la sediul 
Ministerului Turismului. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Turismului. Persoana 
de contact: Mirela Florentina Olteanu, șef 
birou, Biroul resurse umane, email: mirela.
olteanu@mturism.ro, telefon: 021.303.78.77.

Ministerul Turismului organizează în ziua de 
19.06.2019, începând cu ora 10:00, la sediul 
său din B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, 
București, proba scrisă a concursului pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
a funcţiei publice generale de execuţie 
vacante, de consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Compartimentului 
Control Financiar Preventiv, Direcția 
Economică, Achiziții Publice și Logistică, 
urmată de proba interviului. Condiții 
specifice: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 

studiilor: -superioare, cu diplomă de licență 
în domeniul informatică, cibernetică, 
automatică. 2. vechime în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: minim 
10 ani. Data, ora și locul de desfăsurare a 
concursului: Probă scrisă: 03.06.2019, ora 
10.00, la sediul instituției; Probă practică: 
05.06.2019, ora 10.00, la sediul instituției; 
Probă interviu: 07.06.2019, ora 10.00, la 
sediul instituției; Data limită pană la care 
candidații vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile de la afișare, la 
sediul instituției. Date contact: Inspectoratul 
Școlar Județean Prahova; tel: 0244577171. 

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" 
din București, str. Henri Coandă nr.11 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de Paznic cu studii 
generale, fără condiții de vechime. Concursul 
se va desfășura la sediul institutului: proba 
scrisă în data de 03.06.2019 la ora 11 
și interviul în data 06.06.2019 la ora 11. 
Dosarele de participare la concurs trebuie 
depuse la sediul institutului până la data 
de 24.05.2019 ora 14. Relații suplimentare 
la telefon 021/2128870, doamna Ionescu 
Daniela. 

Liceul Tehnologic 

Liceul Tehnologic "Nicolae Titulescu" 
Medgidia, cu sediul în Medgidia, judeţul 
Constanţa, strada Dezrobirii, nr.1, Medgidia, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de paznic, pe perioadă 
nedeterminată, aprobat prin HG 286/2011, 
modificată și completată de HG 1027/2014. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
studii medii și absolvirea cursurilor de 
calificare agent pază și ordine; vechime în 
domeniu: minim 3 ani Data desfășurării 
concursului: -proba scrisă: 05.06.2019, 
orele 9.00-11.00. -interviu: 05.06.2019, 
orele 13.00, la sediul instituţiei. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul şcolii 
în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial Partea 
III-a. Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită se afişează la sediul 
şcolii. Relaţii suplimentare la sediul scolii şi 
la tel.: 0241/811936. 

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" cu 
sediul în: municipiul Bucureşti, strada Aleea 
Barajul Dunării, nr.5, sectorul 3 organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
aprobat prin H.G. 286/2011, modificat şi 
completat de H.G. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: -1 (unu) post vacant contractual 

de concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului. Copia actului 
de identitate, copiile documentelor de 
studii și carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea 
vor fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu acestea. 
Date contact: Dumitrescu Mihaela Otilia, 
referent cu atribuții de resurse umane, tel: 
0788597249. Manager, Cazan Alexandru.

Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" cu sediul 
in București, Șos. Mihai Bravu nr. 428, 
SECTOR 3, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat prin H.G. 
286/2011, modificat şi completat de H.G. 
1027/2014. Denumirea postului: muncitor 
(instalator) post vacant contractual. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: gimnaziale/liceale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: --- Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: Proba practică: 03.06.2019, 
ora 13.00, la sediul institutiei. Proba de 
interviu: 04.06.2019, ora 13.00, la sediul 
institutiei. Perioada de depunere a dosarelor 
pentru concurs este 29-31.05.2019, la sediul 
institutiei între orele 10.00-12.00. Date 
contact: sediul unității, tel: 021.321.76.99.

Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" cu sediul 
in București, Șos. Mihai Bravu nr. 428, 
sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat prin 
H.G. 286/2011, modificat şi completat 
de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor post vacant contractual. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: gimnaziale/liceale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: --- Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: Proba practică: 03.06.2019, 
ora 10.00, la sediul institutiei. Proba de 
interviu: 04.06.2019, ora 10.00, la sediul 
institutiei. Perioada de depunere a dosarelor 
pentru concurs este 29-31.05.2019, la sediul 
institutiei între orele 10.00-12.00. Date 
contact: sediul unității, tel: 021.321.76.99

Inspectoratul Școlar Județean Prahova cu 
sediul în Ploiești, strada Democrației, nr. 35, 
județul Prahova organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G. 286/2011, modificată și 
completată de H.G. 1027/2014. Denumirea 
postului: consilier IA, compartiment 
Informatizare, vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată; Condiții specifice 
de participare la concurs: 1. nivelul 

completată de H.G. 1027/2014. Denumirea 
postului: Contabil, post contractual vacant, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: nivelul 
studiilor: medii; vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 20 ani 
și minim 4 ani experiență în contabilitate 
bugetară; abilităţi foarte bune de operare 
pe calculator în limbaje specifice (ex. 
Word, Excell, programe de contabilitate; 
abilităti de comunicare și lucru în 
echipă,gândire sistematică, dinamism, 
perseverență, preocupare pentru calitatea 
muncii,rezistență la muncă în condiții de 
stres, creativitate,adaptabilitate,inițiat
ivă. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: 10.05.2019-aducerea la 
cunoștința publică a condițiilor de participare 
la concurs, bibliografiei, și desfășurarea 
etapelor concursului prin anuntul public; 
1 0 .0 5 . 2 0 1 9 - 2 3 .0 5 . 2 0 1 9 - d e p u n e re a 
dosarelor de concurs de către candidați; 
28.05.2019, ora 10 selecția dosarelor; 
03.06.2019, ora 10-proba scrisă, 
03.06.2019, ora 14-proba interviu. 
Pentru înscrierea la concurs candidații 
vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: cererea de 
înscriere la concurs adresată conducătorului 
autorității sau instituției publice 
organizatoare; copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția 
publică; carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în 
copie; cazierul judiciar sau o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcția pentru care candidează; adeverință 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; curriculum 
vitae. Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candidatul depune 
o declarație pe proprie răspundere că nu 
are antecedente penale, în cazul în care 
este declarat admis la selecția dosarelor, 
acesta are obligația de a completa dosarul 
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ANUNŢ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea următoarelor 
posturi de cercetare vacante, perioadă nedeterminată, şi perioadă determinată, în conformitate cu prevederile 
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 457 din 4 mai 
2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior şi a „METODOLOGIILOR DE CONCURS, pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:

Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:

Nr. crt. Facultate Departament
Poziţie în Statul 

de funcții
Funcția de Cercetare

1 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
de Științe

20 Cercetător ştiințific III

2 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
de Științe

29 Cercetător ştiințific III

3 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
Științe Socio-Umane

5 Cercetător ştiințific II

4 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
Științe Socio-Umane

11 Cercetător ştiințific III

5 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
Științe Socio-Umane

13 Cercetător ştiințific III

6 Istorie Cercetare 4 Cercetător ştiințific III

Posturi de cercetare-perioadă determinată:

Nr. crt. Facultate Departament
Poziţie în Statul 

de funcții
Funcția de cercetare

1 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Centrul  
CERNESIM- L3- FIZICA

17 Asistent cercetare

2 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
de Științe

31 Asistent cercetare

3 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
de Științe

33 Asistent cercetare

4 Institutul de Cercetări 
Interdisciplinare

Departamentul  
de Științe

27 Cercetător ştiințific

Tematica probelor de concurs, calendarul desfăşurării concursului, conținutul dosarului de candidatură, descrierea 
posturilor de cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului, comisiile de concurs sunt 
afişate pe: http://www.uaic.ro/angajariuaic/ şi pe http://jobs.edu.ro/admin/posturi.php. 

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, şef serviciu, ing. Larie Tiţa, personal 

de către candidat sau prin postă la adresa Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Corp „J”, etaj 1, 
Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.

Rector,
Profesor univ. dr. Tudorel TOADER


