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OFERTE SERVICIU
l Recrutam pentru Italia, fara 
comision: tehnicieni constructori 
1250-1500 euro; excavatoristi 
1550-1750 euro; sudori 1950-
2200 euro plus bonuri masa. Cei 
interesati pot lasa un CV la erw_
enterprise_srl@hotmail.com, tel.: 
0787293955

l Staţiunea de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, 
cu sediul în Răchiţi, judeţul 
Botoşani, organizează concurs 
pentru promovare în grade ştiin-
ţifice: asistent cercetare în specia-
lizarea reproducţie şi cercetător 
ştiinţific grad III, specializarea 
reproducţie. Se solicită studii 
superioare, iar concursul va avea 
loc în data de 04.10.2019, ora 
09.00. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei până la 
data de 30.09.2019. Detalii 
privind condiţiile specifice de 
concurs sunt disponibile la sediul 
unităţi i ,  relaţ i i  la  telefon: 
0231.512.968, e-mail secretariat-
popăuţi@yahoo.com, persoană 
de contact ing. Nechifor Ionică.  

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru  ocuparea  pos tu lu i 
contractual de execuție, vacant, 
pe durată nedeterminată, de 
expert, gradul profesional II, la 
Serviciul relații internaționale, 
comunicare şi relații cu publicul. 
Condiții specifice: studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul comunicare şi 
relații publice, administrație 
publică,  juridic,  economic, 
tehnic, universitar etc., vechime 
în specialitatea studiilor de 
minimum 6 luni. Concursul se 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
18.09.2019, ora 12.00 -proba 
scrisă şi în data de 24.09.2019, 
ora 12.00 -interviul, la sediul 
ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
ANRSC,  până  la  data  de 
10.09.2019, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până 
vineri, între orele 09.00-13.00. 
Condițiile de participare, biblio-
grafia şi actele solicitate candida-
ților pentru dosarul de înscriere 
se afişează la sediul instituției şi 
pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul ANRSC şi la 

n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.317.97.51, int.167.

l Primăria Comunei Laslea 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
de natură contractuală vacantă, 
pe perioadă nedeterminată, din 
cadrul Aparatului Propriu de 
Spec ia l i ta te  a  Pr imarulu i 
Comunei Laslea din județul 
Sibiu, conform HG nr.286/2011: 
-trei posturi de muncitor necali-
ficat cu normă întreagă; -un post 
de tractorist, cu normă întreagă; 
-un post de şofer, cu ¼ normă. 
Condiții de ocupare a postului: 
-pentru muncitorii necalificați: 
-studii minim 8 clase; -adeverință 
şcolară;  -nu este  necesară 
vechime în muncă; -pentru trac-
torist: -studii medii; -permis 
conducere categoria Tr sau C+E; 
-nu este necesară vechime în 
muncă; -pentru şofer: -studii 
medii; -permis conducere cate-
goria B, C, C+E şi D; -nu este 
necesară vechime în muncă. 
Concursul se va desfăşura în la 
sediul Primăriei Comunei Laslea, 
din localitatea Laslea, nr.33, 
județul Sibiu, şi constă în: -proba 
scrisă în data de 18.09.2019, ora 
10.00; -proba practică în data de 
20.09.2019, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
d e p u n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
10.09.2019, la Primăria Comunei 
Laslea. Relații suplimentare la 
sediul instituţiei, la telefon: 
0269.516.102, 0269.516.200 sau 
0745.767.593.

l Direcția Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara, cu sediul în Munici-
piul Deva, str.22 Decembrie, 
nr.226, județul Hunedoara, în 
baza HG nr.611/2008, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Laboratorului 
Sanitar Veterinar şi pentru Sigu-
ranța Alimentelor Hunedoara 
-Compart iment  S iguranța 
Alimentelor din cadrul Direcției 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranța Alimentelor Hune-
doara. Condiții de participare la 
concurs: 1.Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în dome-
niile de licență: -Ingineria Produ-
selor Alimentare, Specilizarea 
Ingineria Produselor Alimentare, 
Controlul şi Expertiza Produ-
selor Alimentare; -Agronomie 
-Specializarea Montanologie; 
-Zootehn ie ,  Spec ia l i zarea 

Zoothenie; 2.Vechime în speciali-
tatea studiilor: Nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul va avea loc la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara, cu sediul în Munici-
piul Deva, strada 22 Decembrie, 
nr.226, județul Hunedoara, în 
data de 27.09.2019, ora 10.00, 
proba scrisă. Data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior, 
prin procesul-verbal de afişare a 
rezultatelor la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anun-
ț u l u i  - r e s p e c t i v  p e r i o a d a 
27.08.2019-16.09.2019 şi trebuie 
să cuprindă în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 
din Hotărârea nr.611/2008, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute la art.465 din OUG 
57/2019, privind aprobarea 
Codului Administrativ al Româ-
niei. Condițiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele 
solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate 
la sediul Direcției Sanitare Vete-
rinare şi  pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara, cu 
sediul în municipiul Deva, strada 
22 Decembrie, nr.226, județul 
Hunedoara şi pe pagina de 
internet a instituției (www.
ansvsa.ro -structuri teritoria-
le-Hunedoara-Cariere). Depu-
nerea dosarelor se  face la 
Compartimentul Juridic şi 
Resurse Umane al Direcției Sani-
tare Veterinare şi pentru Sigu-
ranța Alimentelor Hunedoara. 
Relații suplimentare la sediul 
Direcției Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranța Alimentelor 
Hunedoara, numărul de telefon: 
0254.221.145, 0732.897.032, 
persoană de contact: domnul 
Jr.Paku Marcela Liliana -Consi-
lier Superior.

l Spitalul Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman, 
str.Libertății, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: 
-1 post referent de specialitate I 
-în cadrul Serviciului Financi-
ar-Contabilitate. Condiții speci-
fice de participare la concurs 
pentru postul de referent de 
specialitate I în cadrul Servi-
ciului Financiar-Contabilitate: 
-Condiţii de studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
p r o f i l  a d m i n i s t r a t i v  s a u 
economic; -Condiţii de vechime: 
6 ani şi 6 luni în specialitatea 
studiilor absolvite. Concursul se 

organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 
18.09.2019, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunțate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului şi trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art .7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relații suplimentare la 
avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau  la  t e l e fonul : 
0247.306.723.

l Primăria Oraşului Băile 
Herculane, cu sediul în locali-
tatea Băile Herculane, str.M.Emi-
n e s c u ,  n r . 1 0 ,  j u d e ț u l 
Caraş-Severin, organizează în 
baza HG nr.286/2011 concurs 
pentru ocuparea unei funcții 
c o n t r a c t u a l e  v a c a n t e  d e : 
muncitor calificat I (specialitate 
electrician) în cadrul Comparti-
mentului postimplementare 
proiect Centrală Fotovoltaică -1 
post. Condiții de participare: 
-studii  medii  f inalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -cursuri 
de calificare în meseria de electri-
cian; -condițiile minime de 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare participării la concurs: 
minim 2 ani. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
20.09.2019, ora 10.00. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor 
este 10.09.2019, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Oraşului Băile 
Hercu lane ,  Comp.Resurse 
Umane, persoană de contact: 
P u i e  M o n i c a ,  t e l e f o n : 
0255.560.439.

l Agenţia Pentru Agenda Digi-
tală A României (AADR) cu 
sediul în Bucureşti, Str. Italiană 
nr. 22, Sector 2, organizează 
concurs de ocupare a 3 (trei) 
posturi vacante de execuţie 
pentru funcţia de Expert Evalua-
re-Examinare în cadrul Direcției 
Dezvoltare şi Suport Tehnic 
E-Guvernare la Compartiment 
Suport Specializat Securitate şi 6 
(şase) posturi vacante de execuţie 
pentru funcţia de Expert Evalua-
re-Examinare, în cadrul Direcției 
Dezvoltare şi Suport Tehnic 
E-Guvernare la Serviciul Suport 
Specializat Hardware si Rețele, 
personal contractual, normă 
întreagă de 8 ore/zi şi 40 ore/

săptămână, perioadă nedetermi-
nată, cu o perioadă de probă de 
90 zile calendaristice. Etapele 
concursului: 1. Selecţia dosarelor: 
19.09.2019, orele 10,00. 2. Proba 
scrisă: 25.09.2019, orele 10,00. 3. 
Interviul: 01.10.2019, orele 10,00. 
Conditii: Pentru Compartiment 
Suport Specializat Securitate. a) 
au studii universitare absolvite 
cu diplomă de licența in unul din 
d o m e n i i l e  f u n d a m e n t a l e 
conform HG. 158/2018, respectiv 
ştiințe inginereşti sau ştiințe 
sociale. b) vechime in muncă: 
minim 6 luni. c) cunoştințe gene-
rale despre Penetration Testing, 
Web Application Security, Data 
Recovery si Forensics; d) cunoş-
tințe de limba engleza nivel 
mediu. Pentru Compartiment 
Suport Specializat Hardware şi 
Rețele. a) au studii universitare 
absolvite cu diplomă de licența in 
unul din domeniile fundamen-
tale conform HG. 158/2018, 
respectiv ştiințe inginereşti sau 
ştiințe sociale; b) vechime in 
muncă: minim 6 luni; c) cunoş-
tințe de networking (L2, L3, 
aplicații); d) cunoştințe sisteme 
tip server, tehnologii virtualizare, 
cunoştințe securitate informa-
tică; e) cunoştințe hardware 
server şi stații de lucru; f) cunoş-
tințe de limba engleza nivel 
mediu. Dosarul de înscriere se 
depune la sediul AADR, la 
Registratură.  Ultima zi  de 
înscriere: Miercuri, 18.09.2019, 
orele 16,00. Fişa Postului şi Bibli-
ografia pentru concurs sunt 
disponibile pe site-ul AADR: 
www.aadr.ro/cariere. Pentru 
relaţii suplimentare, candidaţii 
sunt rugaţi să se adreseze la nr. 
de telefon: 021/30.52.720.

l Agenţia Pentru Agenda Digi-
tală a României (AADR) cu 
sediul în Bucureşti, Str. Italiană 
nr. 22, Sector 2, organizează 
concurs de ocupare a 9 (nouă) 
posturi vacante de execuție 
pentru funcţia de expert evalua-
re-examinare în cadrul Direcției 
Dezvoltare şi Suport Tehnic 
E-Guvernare la Serviciul Suport 
Specializat Aplicații şi Conținut, 
personal contractual, normă 
întreagă de 8 ore/zi şi 40 ore/
săptămână, perioadă nedetermi-
nată, cu o perioadă de probă de 
90 zile calendaristice, după 
urmatorul calendar: 1. Selecţia 
dosarelor: 20.09.2019, orele 
10,00. 2. Proba scrisă: 26.09.2019, 
o re l e  10 ,00 .  3 .  In te rv iu l : 
02.10.2019, orele 10,00. Condi-
țiile cumulative pentru cele 9 
posturi scoase la concurs sunt 
următoarele: I. 2 posturi vor 
desfăşura activități de suport 
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resurse umane și 1 post va desfă-
șura activități de suport secreta-
riat, registratură. II. 3 posturi 
care desfășoară activități de 
suport SEAP; III. 3 posturi care 
desfășoară activități de suport 
economic, achiziții public • 
Generale :  a)  are cetățenia 
română; b) cunoaște l imba 
română, scris și vorbit; c) are 
capacitate deplină de exercițiu; 
d) are o stare de sănătate cores-
punzătoare, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; e) cunoaște 
limba engleze, nivel mediu; f) are 
cunoștințe de Microsoft Office; g) 
nu a fost condamnată pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra Statului sau 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. • 
Specifice: - pentru posturile 
suport resurse umane: a) studii 
superioare, finalizate cu diplomă 
de licență în domeniul științelor 
soc ia l e  conform H.G.  nr. 
158/2018; b) experiență în specia-
litatea studiilor de minimum 2 
ani; c) experiență în activitatea 
de resurse umane de minimum 1 
an. - pentru postul suport secre-
tariat, registratură: a) studii 
superioare, finalizate cu diplomă 
de licență în domeniul științelor 
soc ia l e  conform H.G.  nr. 
158/2018; b) experiență în specia-
litatea studiilor de minimum 2 
ani; c) experiență în activitatea 
de secretariat, registratură de 
minimum 1 an. - pentru posturile 
suport SEAP și suport economic, 
achizitii publice; a) au studii 
universitare absolvite cu diplomă 
de licența in unul din domeniile 
fundamentale conform HG. 
158/2018, respectiv științe ingine-
rești  sau științe sociale;  b) 
vechime in muncă: minim 6 luni. 
Dosarul de înscriere se depune la 
Registratura AADR, până Mier-
curi, 18.09.2019, orele 16,00. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021/30.52.720.

l Ministerul Apărării Naționale 
prin UM 02212 București organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal civil 
contractual, astfel: -Denumirea 
postului: 1 post de telefonist III 
la Grupa Legături Interioare. 
Studii: absolvirea liceului/școlii 
profesionale în domeniul teleco-
municațiilor sau absolvirea lice-
ului/școlii profesionale și curs de 
calificare certificat/avizat de 

MEC și MMFPS în domeniul 
telecomunicațiilor; -Vechime în 
muncă: minim 3 ani; -Vechime în 
domeniul activității postului: 
minim 6 luni ca telefonist/centra-
list; -Data-limită de depunere a 
dosarelor: 09.09.2019, ora 15.00. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Selecția dosarelor: 10.09.2019; 
-Proba scrisă: 17.09.2019, ora 
10.00; -Interviul: 20.09.2019, ora 
10.00. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor 
face la sediul Unității Militare 
02212 Bucureșt i  din b-dul 
Ghencea, nr.35-37, sector 5, unde 
vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact 
a l e  s e c r e t a r i a t u l u i : 
t e l .021 .421 .09 .00 ,  in t .428 , 
0773.974.291.

l UM 01546 București, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante 
de personal civil contractual, 
astfel: 1.Denumirea posturilor: 
-Contabil II la Compartimentul 
Contabilitate -financiar-contabil 
-structuri de sprijin decizional 
(vechime în muncă minimum 6 
luni, vechime în specialitate 
minimum 6 luni); -Muncitor cali-
ficat III (tâmplar) la Formați-
u n e a  C a z a r m a r e  p e n t r u 
Cazarma 1026 Tunari -Formație 
A d m i n i s t r a r e  P a t r i m o n i u 
(vechime în muncă minimum 3 
ani, vechime în specialitate 
minimum 1  an) .  2 .Studi i : 
-Contabil II la Compartimenttul 
Contabilitate -financiar-contabil 
-structuri de sprijin decizional: 
absolvirea cu diplomă de bacala-
ureat a liceului de specialitate 
sau absolvirea cu diplomă de 
bacalaureat a liceului și diplomă 
de  s tud i i  de  spec ia l i ta te ; 
-Muncitor calificat III (tâmplar) 
la Formațiunea Cazarmare 
pentru Cazarma 1026 Tunari 
-Formație Administrare Patri-
moniu: diplomă de calificare în 
domeniu. 3.Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă: 
17.09.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: 23.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu: 27.09.2019, ora 
10.00. 4.Data-limită de depunere 
a dosarelor: 09.09.2019, ora 
14.00. 5.Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01546 Bucu-
rești, Șoseaua de Centură, km 
16,5, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului: 012.352.45.36, interior: 103.

l Unitatea de Prestări Servicii 
și Alimentaţie a M.Ap.N., cu 
sediul în București, str. C-tin 

Mille,  Nr.1-3,  organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi de personal civil 
contractual,  cu atribuţii de 
execuţie, astfel: -3 (trei) posturi 
de muncitor calificat I (bucătar) 
-Restaurant; -1 (unu) post de 
bufetier (bucătărie rece) -Resta-
urant; -1 (unu) post de muncitor 
necalificat I -Restaurant. I. 
Documentele obligatorii pentru 
const i tuirea  dosarului  de 
concurs sunt următoarele: 
-cerere de înscriere la concurs 
(*se nominalizează denumirea 
postului vizat și structura din 
care face parte postul) adresată 
directorului UPSA -a M.Ap.N; 
-copia actului de identitate (**și 
originalul pentru conformlitate) 
sau de pe orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copia diplomei/ 
certificatului/ adeverinţei de 
studii (**și originalul pentru 
conformitate) care să ateste 
nivelul studiilor absolvite; -copii 
ale altor acte de studii (**și 
originalul pentru conformitate) 
care să ateste efectuarea unor 
perfecţionări/ specializări în 
domeniul  de act ivi tate  al 
postului și copiile documentelor 
(**și originalul pentru confor-
mitate), prin care să se ateste 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
posturilor; -cazierul judiciar sau 
o declaraţie pe propria răspun-
dere din care să rezulte faptul 
că persoana care dorește să 
candideze nu are antecedente 
penale care să o facă incompati-
bilă cu postul pentru care candi-
d e a z ă ,  v a l a b i l ă  p â n ă  l a 
obţinerea certificatului în cauză, 
care se prezintă cel mai târziu 
până la data desfășurării primei 
probe a concursului; -adeverinţă 
medicală (***număr, data, 
nume și calitate emitent, format 
standard al Ministerului Sănă-
tăţii) care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate;  -curriculum 
vitae- model european. II. Dosa-
rele de concurs se depun la 
sediul Unităţii de Prestari 
Servicii și Alimentaţie a M.
Ap.N. din București, sect.1, str. 
C-tin Mille, Nr.1-3, persoane de 
contact, p.c.c. Puiu Merlan și/
sau  p .c . c .  Danie la  Proca 
0213129433 ,  0213129431 , 
0213143735. III. Condiţiile 
generale și specifice prevăzute în 
fișa postului: Condiţiile necesare 
ocupării unui post de personal 
civil contractual vacant sunt: 
•deţinerea cetăţeniei român sau 

a cetăţeniei altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și a domici-
liului în România; •cunoaşterea 
limbii române, scris și vorbit; 
•împlinirea vârstei minimă 
reglementată de prevederile 
legale; •deţinerea capacităţii 
depline de exerciţiu; •deţinerea 
unei stări de sănătate corespun-
zătoare postului, atestată pe 
baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau 
de unităţile sanitare abilitate; 
•îndeplinirea condiţiilor de 
studii și, după caz, de vechime 
în muncă sau alte condiţii speci-
fice potrivit postului scos la 
concurs; •persoana care doreşte 
să candideze trebuie să nu fi fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţ i i ,  contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea postului, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcţiei; 
-muncitor calificat II (bucătar)- 
3 (trei) posturi; locul de muncă 
în București, U.P.S.A. a M.Ap.N. 
(restaurant): certificat/ diplomă/ 
adeverinţă de studii în meserie/ 
specialitate și vechime minimă 
de  3 ani și 6 luni. -bufetier 
(bucătărie rece)- 1(unu) post; 
locul de muncă în București, 
U.P.S.A. a M.Ap.N (restaurant): 
certificat/ diplomă/ adeverinţă 
de studii în meserie/ specialitate 
și vechime minimă de 3 ani și 6 
luni; -muncitor necalificat I- 
1(unu) post; locul de muncă în 
București, U.P.S.A. a M.Ap.N- 
restaurant, nivel minim al studi-
ilor -școala generală și  vechime 
în muncă de minim 6 luni. 
Calendarul de desfășurare a 
concursului: •10.09.2018 /14:00: 
data limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs; 
•19.09.2019 /10:00: proba scrisă; 
•24.09.2019/09:00: proba prac-
tică (doar pentru muncitor cali-
ficat II- bucătar și bufetier); 
•25.09.2019 /11:00: interviul. 
Toate activităţile din calendar se 
desfășoară la sediul U.P.S.A. a 
M.Ap.N. din București, str. 
C-tin Mille nr.1-3, sector 1, 
telefon contact 0213129431; 
0213129433 ;  0213143735 . 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul U.PS.A. a M.
Ap.N.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren, Craiova, Catargiu, 
4 . 0 0 0 m p ,  5 5 E u r o / m p . 
Tel.0743.386.287.

CITAŢII
l Numitul Bayar Eyup, admi-
nistrator al SC B.E. Construction 
Interim SRL, este citat în dosarul 
nr. 2205/62/2018, al Curții de 
Apel Brașov ce are ca obiect 
radiere sediu social în contradic-
toriu cu reclamant Bâscă Ioan 
pentru termenul din 17.09.2019 
ora 9.00.

l Gheorghiu Bogdan Mihai, cu 
domiciliul în municipiul Iași, 
Fundac Socola, nr. 5E, județul 
Iași, este citat pentru arbitraj la 
Tribunalul de Arbitraj Judiciar 
Iași de pe lângă Camera de Arbi-
traj și Mediere din mun. Iași, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. 
B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în calitate 
de pârât, la data de 16.09.2019, 
o ra  11 .00 ,  în  dosaru l  nr. 
104/2019, având ca obiect acțiune 
în  pretenț i i ,  în  proces  cu  
Schwaben Michael și Turcu 
Ramona- Liliana, în calitate de 
reclamanți.

l Ignat Crucita, Ignat Veronica, 
Ignat Petre, Petrityan Maria, 
Petrityan Vazul, Petrityan Gabor, 
Petrityan Aniko, Moisa Vasile, 
Moisa Arsenie, Moisa Arion, 
Brad Ioachim, Moisa Ioan Si 
Moisa Miron sunt citati  in 
24.09.2019, La Judecatoria 
Tu r d a ,  i n  d o s a r  c i v i l 
5588/328/2018 pentru Intabulare

l Zigler Margareta, nascuta 
Ferenczi, este citata in 19.09.2019 
la Judecatoria Turda, in dosar 
civil Nr. 6385/328/2018 pentru 
Uzucapiune.

l Judecătoria Târgu Jiu. Dosar 
nr.3115/318/2018. Sentința Civilă 
nr.1818/2019. Admite excepția 
lipsei de interes a reclamantei, 
excepție invocată din oficiu. 
Respinge acțiunea civilă de 
partaj succesoral formulată de 
reclamanta Lintec Elena, CNP: 
2560806250559, cu domiciliul 
ales la Cabinet avocat Predescu 
Daniela din Drobeta-Turnu 
Severin, str.Dr.Vasile Gionea, 
nr.1,  județul Mehedinți ,  în 
contradictoriu cu pârâtul Valeriu 
Mitrică, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Tg. Jiu, str. 23 
August, nr.12, județul Gorj, citat 
și prin publicitate, respectiv prin 
afișarea citației la ușa instanței, 
pe portalul instanței de judecată 
și la ultimul domiciliu cunoscut 
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al acestuia, precum și prin publi-
carea citației într-un ziar central 
de largă răspândire. Cu apel în 
termen de 30 de zile de la comu-
nicare. Pronunțată în ședință 
publică, azi, 25.03.2019, la Jude-
cătoria Tg-Jiu.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina, 
din municipiul Tulcea, str. Păcii, 
nr.7, bl.P21, sc. C, ap.28, judeţul 
Tulcea, la data de 05.09.2019, ora 
10,30, persoanele cu vocaţie 
succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului 
Hristu Toader, decedat la data de 
18.01.2019, cu ultimul domiciliu 
în comuna Mahmudia, judeţul 
Tulcea, în Dosar succesoral nr. 
87/2019, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Se invită toţi moștenitorii 
legal i  sau testamentari  a i 
defunctei Bîznosu Maria, CNP 
2210925070011, decedată la data 
de 28.01.20147, cu ultimul domi-
ciliu în mun. Botoșani, jud. Boto-
șani,  în vederea dezbaterii 
succesiunii acesteia, în data de 
12.09.2019 ora 12.00 la Socie-
tatea Profesională Notarială 
Notarias, notar public Marian 
Viorica, cu sediul în mun. Boto-
șani, Calea Naţională nr. 101, 
Scara A+ B, Parter, jud. Boto-
șani.

DIVERSE
l Rafinăria Astra Română SA 
prin administrator judiciar VIA 
Insolv SPRL anunță organizarea 
selectiei de oferte privind valori-
ficarea ca deșeu fier vechi nepre-
gătit a unei cantități de cca. 400 
tone. Ofertele vor fi trimise la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploiești, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap.3, jud. Prahova 
până la data de 30.08.2019.

l In temeiul art. 100 alin. (1) lit. 
b), c) și e), art. 97 alin. (1) teza II, 
și art. 101 alin. (1) teza II din 
Legea 85/2014, notificam prelun-
girea termenelor prevăzute de 
instanta de judecata prin inche-
ierea din data de 23.06.2019 de 
deschidere a procedurii generale 
de insolventa a debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise 
S R L ,  C I F :  1 8 7 0 4 8 9 0 , 
J25/272/2006, dosar nr. 1726/101 
anul 2019 - Tribunalul Mehe-
dinti. Termen pentru depunerea 
c e r e r i l o r  d e  c r e a n ţ ă  l a 
21.09.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 11.10.2019; Termen 

pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
02.11.2019. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis.

l Anunt prealabil  privind 
afisarea publica a documentelor 
Tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ - teritoriala Rosiori 
din judetul Ialomita, anunta 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 2 incepand cu data 
de 22.08.2019, pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primariei 
Rosiori din Com. Rosiori, str. 
Tineretului, nr. 2, conform art. 
14 alin (1) si (2) din Legea 
Cadastrului si a Publicitatii 
Imobiliare Nr. 7/1996, republi-
cata, cu modificarile si completa-
rile ulterioare.  Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara.

l Anunt prealabil  privind 
afisarea publica a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ - teritoriala Rosiori 
din judetul Ialomita, anunta 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 8 incepand cu data 
de 22.08.2019, pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primariei 
Rosiori din Com. Rosiori, str. 
Tineretului, nr. 2, conform art. 
14 alin (1) si (2) din Legea 
Cadastrului si a Publicitatii 
Imobiliare Nr. 7/1996, republi-
cata, cu modificarile si completa-
rile ulterioare.  Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara.

l OMV Petrom S.A. - Rafinăria 
Petrobrazi anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Autoritatea 
competentă pentru Protecţia 
Mediului Prahova, de a nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului și nu se supune 
evaluării adecvate și nu se 
supune evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul desfiinţare: 
clădire birou și vestiare (corp 
C6), bazine omogenizare (corpuri 
C11, C12, C13), bazin neutrali-

zare (corp C15), bazin aspiraţie 
(corp C16) și lucrări conexe în 
incinta rafinariei petrobrazi, 
propus a fi amplasat în sat Brazii 
de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, 
comuna Brazi, judeţul Prahova, 
Cod postal 107084. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului APM Prahova, str. GH. 
GR. Cantacuzino,  nr.  306, 
PLOIEŞTI, jud. Prahova, cod 
100466, în zilele de luni - vineri, 
între orele 0900 - 1300, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmph.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii /observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Orașul Dăbuleni,  din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadas-
trale nr.12, 24 începând cu data 
de 02.09.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Orașului Dăbuleni, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace 
de comunicare decât cele menți-
onate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Comuna Crângeni, titular al 
proiectului „Extindere reţea de 
alimentare cu apă, comuna 
Crângeni, judeţul Teleorman”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Teleorman, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul „Extindere reţea de 
alimentare cu apă, comuna 
Crângeni, judeţul Teleorman”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Crângeni, satele Crângeni, Balta 
Sărată  ș i  Ste jaru,  judeţul 
Teleorman, nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului. 
1.Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman, din Alexandria, 
s t r. D u n ă r i i ,  n r. 1 ,  j u d e ţ u l 

Teleorman, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-16.30, și vineri, 
între orele 8.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro. 2.Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a 
APM Teleorman.

l Anunț prealabil  privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Constanța. Denumire 
UAT: Deleni. Sector cadastral: 
71. OCPI Constanța anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.71 din UAT Deleni, 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform pct.3.4 din 
Ordinul Directorului General al 
ANCPI nr.979/2016, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
UAT Deleni. Data de început a 
afișării: 03.09.2019. Data de 
sfârșit a afișării: 04.11.2019. 
Adresa locului afișării publice: 
str.Şcolii, nr.103, comuna Deleni. 
Repere pentru identificarea loca-
ției: incinta Primăriei Comunei 
Deleni. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
l i a r ă .  I n f o r m a ț i i  p r i v i n d 
Programul național de cadastru 
și carte funciară 2015-2023 se 
pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresă: http:/www.ancpi.ro/
pnccf/.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară 
compusă din constructia C3 
Hala turnatorie in regim de 
P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 
1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, 
situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. 
Cantacuzino,  nr.  348,  jud. 
Prahova la prețul de 100.000 
euro (scutit de TVA, ce se va 
achitat în lei la cursul din data 
plății). Terenul intravilan pe care 
se af lă amplasată construcția 
este proprietate de stat și nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 30.08.2019, ora 15/30 
la sediul administratorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administrato-
rului judiciar și vor depune taxa 

de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei.

l Etiss Confexim SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina automata 
de taiat la prețul de 180.201 lei, 
masina automata de taiat la 
prețul de183.479 lei, generator 
abur calcat  + componente 
Wermac la prețul de 32.678 lei, 
Audi A6 (motorina/an 2011) la 
prețul de 42.200 lei, vânzare în 
bloc 44 masini de cusut Brother, 
Juki tăietor, Jack, croit, impa-
chetat, butoniere, calcat, surfilat, 
etc la pretul de 63.836 lei, 
vânzare în bloc 16 masini de 
cusut Overlock,Juki feston, Uber, 
masină de control lycra la prețul 
de 64.031 lei, vânzare în bloc 30 
masini de cusut Yuki special 
simpla la prețul de 51.510 lei, 
vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la prețul 
de 57.780 lei, vânzare în bloc 30 
masini liniare motor incorporat 
Siruba la prețul de 57.420 lei, 
vânzare în bloc 15 masini liniare 
motor incorporat DDL M1 SI 
M2 la prețul de 38.430 lei. La 
preturile de pornire se adaugă 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 30.08.2019, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800.

l SC Local Urban SRL Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii, nr. 2, judeţul Teleorman, 
c o d  p o ș t a l  1 4 5 2 0 0 ,  C U I 
RO30055849; J34/168/2012, 
telefon/fax 0247411895, e-mail: 
localurban@yahoo.com, anunţă 
organizarea licitaţiei publice, 
pentru închirierea unor spaţii 
medicale situate în incinta 
imobilului Policlinica Munici-
pală ”Dr. Valentin Munteanu” 
din Turnu Măgurele, str. Cpt. 
Stănculescu, nr. 21. Caietele de 
sarcini se pot cumpăra de la 
sediul nostru din str. Republicii, 
nr.2, etaj 3, camera 5 -  contrava-
loarea caietului de sarcini este de 
25 Lei. Prima ședinţă de licitaţie 
va avea loc la termenul din data 
de 10.09.2019, ora 10.00 la sediul 
societăţii. Termenul limită de 
depunere a cererii și documenta-
ţiei pentru înscrierea la licitaţie 
este 09.09.2019, ora  16.00. În 
situaţia neadjudecării sau neîn-
deplinirii condițiilor de desfășu-
rare la primul termen al licitației, 
se va organiza o altă ședinţă de 
licitaţie în data de 24.09.2019, la 
ora 10.00, la sediul societăţii, iar 
cererile de înscriere și documen-
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taţia aferentă se vor putea 
depune cel târziu în data de 
23.09.2019, ora 16.00. 

l Oraşul Târgu-Cărbuneşti, cod 
fiscal: 4898681, cu sediul în str.
Trandafirilor, nr.41, jud.Gorj, cod 
poştal 215500, tel.0253.378.603, 
fax: 0253.378.663, e-mail: tgcar-
bunesti@gj.e-adm.ro, organizează 
în data de 17.09.2019, ora 10.30, 
licitaţie publică în vederea închi-
rierii a terenului în suprafaţă de 
400mp şi atribuirea dreptului de 
servitute asupra drumului de 
exploatare în suprafaţă de 
203mp, imobile situate în satul 
Cojani, oraşul Târgu-Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, ce aparţin dome-
n i u l u i  p u b l i c  a l  o r a ş u l u i 
Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj. 
Preţul minim de pornire la lici-
taţie pentru terenul în suprafaţă 

de 400mp este de 3,75 Euro /mp /
an, adică 1500 Euro /an, iar 
pentru drumul de acces în supra-
faţă de 203mp este de 0,75mp/an, 
adică 1500Euro/perioada de 10 
ani, durata închirierii fiind de 10 
ani. Posibilii ofertanţi pot procura 
documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei, Compartimentul 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, contra cost- 100Lei. 
Ofertele se vor depune la registra-
tura instituţiei până la data de 
16.09.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Târgu-Cărbuneşti. 
Ofertele se vor depune în plic 
sigilat, conform instrucţiunilor 
privind modul de elaborare şi 
prezentare a ofertelor. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se 
va repeta în data de 30.09.2019, 
ora 10.30. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute este 

Tribunalul Gorj, str.Tudor Vladi-
mirescu, nr.34, Târgu-Jiu, jud.
Gorj, telefon: 0253.212.536.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional pe 
numele Andrei Nicolae CPC 
marfă nr. 0226310001 eliberat de 
ARR. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat constatator 
autorizare sediul social S.C. Aqua-
caras S.A. (C.U.I: RO16868757).

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Jugănaru Dumitru-Marian, din 
localitatea Păuşeşti-Măglaşi, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut atestat transport marfa 
generala cu nr 0253530001 pe 
numele Gropeneanu Nicolae. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională pe numele Rusu 
Marius, eliberat de ARR Arad. Îl 
declar nul.

l Subscrisa, Asplan Proiect 
Construct SRL, persoană juri-
dică română, cu sediul social în 
B u c u r e ş t i ,  s e c t o r  3 ,  A l e . 
Barajul Sadului, nr.1, bl.N5, 
sc.1, et.1, ap.10, Camera nr.2, 
având CUI: 38570114, înregis-
trată la Registrul Comerţului 
c u  n u m ă r u l  d e  o r d i n e : 
J40/20119/06.12.2017, declar 
pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare.

l Aridon Moldova SRL, RO 28574372, 
pierdut numere de ordine ANAF de la 
următoarele case de marcat fiscale 
marca Total L (serie/nr.ordine): 
VF500906/168336, VF501220/205651, 
VF500952/174530. Le declar nule.

l  A r i d o n  M o l d o v a  S R L , 
RO28574372, pierdut declarație de 
instalare de la casa de marcat fiscală 
marca Total L cu seria VF500906 şi 
nr.ordine 168906. O declar nulă.

DECESE
l Cu nemărginită durere în 
suf let, vă anunţ, că în data de 
23.08.2019, tăicuţul nostru drag, 
CALONFIR DUMITRU, a trecut 
în nefiinţă. Odihnească-se în 
pace! Veşnică pomenire! Fiica 
Virginia.


