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OFERTE SERVICIU
l SC Poly Bag SRL angajeaza Operator mase
plastice, avand studii medii, cunoscator al
limbii engleze si spaniole. CV-urile se trimit la
office@polybag.ro pana la data de 05.11.2019.
Doar candidatii selectati vor fi contactati.
l SC Silnef Metal Casting SRL cu sediul în
Brașov, str. Mihai Viteazu, nr. 99, înregistrată la
Registrul Comerțului cu nr. J08/1426/2008,
CUI 23922131, angajează lucrător sortator
deșeuri reciclabile, cod COR 932907. Telefon
contact: 0740-106937.
l SC Doi Serv SRL, Brașov, Mihai Viteazul nr.
1, J08/42/2001, RO 13652464 angajează șef
serviciu marketing, COR 122101. Rugăm CV
la adresa: adrian.chiper@yahoo.com
l Angajăm barman, ajutor bucatar si bucatar
la Pensiunea Balu din localitatea Harghita-Băi.
Depunere dosare pentru concurs: între 04-06
noiembrie 2019. Concursul va avea loc în data
de 07.11.2019, la sediul societății din Harghita-Băi. Mai multe informații la: 0728.542.542.
l SC Norart Expert Construct SRL angajează
Confecționer-Montator structuri metalice
pentru construcții- 3 posturi- Alba Iulia, jud.
Alba. Tel.0748.804.030.
l SC Rao Star SRL, cu sediul în Cluj-Napoca,
strada Progresului, nr.30, jud.Cluj, angajează
îngrijitor spații hoteliere (2). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la data de
05.11.2019. Informații la telefon: 0774.049.034.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR ClujBirou Control. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 02.12.2019, ora
10:00; -proba orală în data de 04.12.2019, ora
10:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
25.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Giurgiu- Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 02.12.2019,
ora 10:00; -proba orală în data de 04.12.2019,
ora 10:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
25.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii contractuale
vacante de Inspector de specialitate gradul
profesional I, în cadrul Inspecției Teritoriale
ISCIR Ploiești– Birou Control. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data de
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02.12.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
04.12.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; -cererile și documentele necesare pentru înscriere se
vor depune la Registratura din cadrul ISCIR
–adresa de mai sus, până cel târziu la data de
25.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
IA în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Ploiești- Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 03.12.2019,
ora 10:00; -proba orală în data de 05.12.2019,
ora 10:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 9
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
26.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Bacău– Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR ClujBirou Control. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019, ora
14:00; -proba orală în data de 27.11.2019, ora
14:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Craiova– Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3

ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR –
adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II, în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Giurgiu– Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR –
adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii contractuale
vacante de Inspector de specialitate gradul
profesional II, în cadrul Inspecției Teritoriale
ISCIR Iași – Birou Control. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019, ora 14:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 14:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; -cererile și documentele necesare pentru înscriere se
vor depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II, în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR
Pitești- Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor

depune la Registratura din cadrul ISCIR adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR SibiuBirou Control. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019, ora
14:00; -proba orală în data de 27.11.2019, ora
14:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II, în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Timișoara– Birou Control. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii superioare tehnice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; -cererile și
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR–
adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul ISCIR –Serviciul Supravegherea
Pieței- Compartimentul Echipamente sub
Presiune și Instalații de Ridicat. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019, ora 14:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 14:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; -cererile și documentele necesare pentru înscriere se
vor depune la Registratura din cadrul ISCIR
-adresa de mai sus, până cel târziu la data de
18.11.2019, orele 16:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Inspector de specialitate gradul profesional
II în cadrul ISCIR –Serviciul Inspecție Domeniul Clasic- Compartimentul Inspecție Clasice.
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă
în data de 25.11.2019, ora 14:00; -proba orală în
data de 27.11.2019, ora 14:00. Condiţii de
participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de execuţie. Specifice: -studii superioare
tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență; -cererile și documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 16:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Auditor Public Intern gradul profesional II
în cadrul ISCIR -Compartiment Audit Public
Intern. Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 25.11.2019, ora 14:00; -proba
orală în data de 27.11.2019, ora 14:00. Condiţii
de participare la concurs: Generale: Candidaţii
trebuie să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea de Auditor Public Intern. Specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, într-unul din domeniile: -Ştiinţe
juridice; -Ştiințe economice; -avizul compartimentului de audit public intern din cadrul
Ministerului Economiei. Pentru obținerea
acestui aviz, în conformitate cu dispozițiile
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, candidații
care depun dosare de concurs pentru posturile
menționate vor depune și următoarele documente: -a) curriculum vitae; -b) o declaraţie
privind respectarea prevederilor art. 22 din
Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; -c) o lucrare în domeniul auditului public intern; -d) două scrisori de
recomandare de la persoane cu experienţă în
domeniul auditului intern. Potrivit dispozițiilor
actului normativ menționat mai sus, în urma
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analizei dosarului, a posibilelor consultări
directe cu candidații şi a realizării unui interviu,
compartimentul de audit public intern din
cadrul Ministerului Economiei emite un aviz,
care se comunică candidaţilor. -aviz favorabil al
Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea
Centrală de Armonizare pentru Auditul Public
Intern, potrivit H.G. nr. 1086/2013; -cunoaşterea cel puțin a unei limbi străine de circulație
international- nivel mediu; -abilități, calități şi
aptitudini necesare: de planificare, organizare,
coordonare, îndrumare şi control, rapiditate şi
corectitudine în rezolvarea atribuțiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate,
capacitate de a evita stările conflictuale, rezistență la stres, abilități de lucru în echipă, seriozitate şi punctualitate, spirit de inițiativă;
Precizăm că doar candidații care au primit
avizul favorabil al compartimentului de audit
public intern din Ministerului Economiei se vor
putea prezenta la proba scrisă din data de
25.11.2019, din cadrul concursului de ocupare
a postului vacant de auditor public intern
gradul profesional II -Compartiment Audit
Public Intern. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere la concurs se vor depune la
Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai
sus, până cel târziu la data de 18.11.2019, orele
14:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Consilier grad profesional I în cadrul ISCIR
–Biroul Administrativ. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 26.11.2019
ora 14:00; -proba orală în data de 28.11.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii universitare absolvite cu diplomă de
licență, -să fi lucrat în domeniul administrativ,
-posesor de permis de conducere minim categoria B. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 19.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Consilier grad profesional I în cadrul ISCIR
–Direcția Corp Control. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 25.11.2019
ora 10:00; -proba orală în data de 27.11.2019,
ora 10:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii universitare absolvite cu diplomă de
licență, -să fi lucrat într-o altă structură de Corp
Control. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Consilier grad profesional I în cadrul ISCIR
-Biroul Resurse Umane. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 02.12.2019
ora 14:00; -proba orală în data de 04.12.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii universitare absolvite cu diplomă de
licență, -să fi lucrat în domeniul specific resurselor umane, -să posede Curs de Inspector
Resurse Umane, Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până
cel târziu la data de 25.11.2019, orele 14:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Consilier grad profesional II în cadrul
ISCIR -Biroul Reglementare. Concursul se va

desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019 ora 14:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 14:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
reglementat de ISCIR. Cererile şi documentele
necesare pentru înscriere se vor depune la
Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai
sus, până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
14:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Consilier Juridic grad profesional II în
cadrul ISCIR -Compartiment Juridic.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 03.12.2019 ora 10:00; -proba orală în
data de 05.12.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la concurs: Generale: Candidaţii trebuie
să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
execuţie. Specifice: -studii universitare absolvite
cu diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
juridic,-să fie Consilier juridic- Definitiv, Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se
vor depune la Registratura din cadrul ISCIR –
adresa de mai sus, până cel târziu la data de
26.11.2019, orele 14:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul ISCIR
–Biroul Financiar Contabil. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
02.12.2019 ora 14:00; -proba orală în data de
04.12.2019 ora 14:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 25.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul ISCIR
–Biroul IT. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 26.11.2019 ora 10:00;
-proba orală în data de 28.11.2019, ora 10:00.
Condiţii de participare la concurs: Generale:
Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 6 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii universitare absolvite cu diplomă de
licență, -să fi lucrat în domeniul informatic.
Cererile şi documentele necesare pentru
înscriere se vor depune la Registratura din
cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 19.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Cluj –Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
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de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Constanța –Compartiment Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Craiova –Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Giurgiu– Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Iaşi –Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Piteşti –Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul

financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Ploieşti– Compartiment
Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional I în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Timişoara– Compartiment Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
25.11.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
27.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 6 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 18.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Expert grad profesional II în cadrul Inspecției Teritoriale ISCIR Bucureşti –Compartiment Economic Administrativ. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
02.12.2019 ora 10:00; -proba orală în data de
04.12.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii universitare absolvite cu
diplomă de licență, -să fi lucrat în domeniul
financiar. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR –adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 25.11.2019, orele 14:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Cluj –Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR –adresa de mai sus,
până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR ConstanțaCompartiment Evidență Tehnică. Concursul se

va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; - cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR –adresa de mai sus,
până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Craiova– Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până
cel târziu la data de 19.11.2019, orele 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Giurgiu– Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până
cel târziu la data de 19.11.2019, orele 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Iaşi– Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până
cel târziu la data de 19.11.2019, orele 16:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Piteşti– Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR –adresa de mai sus,
până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, Bucureşti, organizează concurs
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pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Ploiești– Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile și documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus,
până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional IA în cadrul
Inspecției Teritoriale ISCIR Timișoara–
Compartiment Evidență Tehnică. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10:00; -proba orală în data de
28.11.2019, ora 10:00. Condiţii de participare la
concurs: Generale: Candidaţii trebuie să aibă
cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă
de bacalaureat; -cererile și documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR -adresa de mai sus,
până cel târziu la data de 19.11.2019, orele
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor
de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr.
47-49, sector 5, București, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de Referent gradul profesional II în cadrul
ISCIR –Direcția Economic Administrativ–
Birou Administrativ. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 03.12.2019,
ora 14:00; -proba orală în data de 05.12.2019,
ora 14:00. Condiţii de participare la concurs:
Generale: Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 3
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Specifice: -studii- absolvent de liceu cu diplomă de
bacalaureat; -cererile și documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR -adresa de mai sus, până cel
târziu la data de 26.11.2019, orele 16:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 124.
l Unitatea de Prestări Servicii și Alimentaţie a
M.Ap.N., organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi de personal
civil contractual, cu atribuţii de execuţie, astfel:
•1(unu) post de muncitor calificat II(bucătar)locul de muncă în București, UPSA a M.Ap.N.
-restaurant, certificat/ diplomă de studii în
meserie/ specialitate- vechime în muncă 6 ani;
•1(unu) post de muncitor necalificat I- locul de
muncă în București, UPSA a M.Ap.N.- restaurant, vechime în muncă 3 ani. I. Documentele
obligatorii pentru constituirea dosarului de
concurs sunt următoarele: -cerere de înscriere
la concurs (cu denumirea postului vizat şi
stuctura din care face parte) adresată directorului UPSA –a M.Ap.N.; -copia actului de
identitate (şi în original pentru verificarea
conformităţii) sau de pe orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copia diplomei de studii (şi în original pentru
verificarea conformităţii) care să ateste nivelul
studiilor absolvite; -copii ale altor acte de studii
(şi în original pentru verificarea conformităţii)
care să ateste efectuarea unor perfecţionări/
specializări în domeniul de activitate al
postului şi copiile documentelor (şi în original
pentru verificarea conformităţii), prin care să
se ateste îndeplinirea condiţiilor specifice
posturilor; -cazierul judiciar sau o declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte faptul
că persoana care dorește să candideze nu are
antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă
până la obţinerea certificatului în cauză, care se
prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; -adeverinţă
medicală (să conţină în clar numărul, data,
numele și calitatea emitentului, în format
standard emis de Ministerul Sănătăţii) 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 unităţile sanitare

abilitate; -curriculum vitae– model european.
II Concursul se va organiza, conform calendarului următor: •15.11.2019 –termenul limită de
depunere a dosarelor; •25.11.2019- proba
scrisă; •28.11.2019- proba practică, pentru
postul de muncitor calificat II (bucătar);
•29.11.2019- proba interviu. III. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii de Prestări
Servicii și Alimentaţie a M.Ap.N. București, str.
C-tin Mille, Nr.1-3, telefon: 021.3.12.94.33,
021.3.12.94.31, de unde se pot afla orice alte
detalii organizatorice necesare.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale anunță reluarea procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea unui post
contractual vacant de conducere de director
general din cadrul Agenției Domeniilor
Statului. Proba scrisă va avea loc în data de 26
noiembrie 2019, ora 10.00, iar interviul se va
susține în maximum patru zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise, conform art.24
alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice de participare la concurs: -Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență/ echivalentă sau studii
universitare de licență; -Vechime în specialitatea studiilor– minimum 5 ani; -Cunoștinţe de
operare/ programare pe calculator: -word,
excel- nivel mediu; -Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: comunicare, coordonare, confidențialitate; -Cerinţe specifice: (de exemplu
călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în
anumite condiţii) -deplasări la autoritățile şi
instituțiile publice centrale și la alte instituții
publice, etc. -Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi și aptitudini
manageriale): bun organizator şi coordonator.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării
Rurale din B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, București la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, persoană de contact, Păunescu Monaconsilier, telefon 021.3072.484, e-mail: mona.
paunescu@madr.ro. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum și actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afișate la sediul instituţiei din B-dul.
Carol I nr. 2-4, sector 3, București și vor fi
publicate pe pagina de web www.madr.ro.
Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
l U.M. 01835 București, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul/
examenul pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de inginer specialist
IA/ studii superioare (cu o fracţiune de normă
de 4 ore/zi), cu o vechime în muncă de 6 ani şi
6 luni și cu o vechime în specialitate de minim
6 ani, astfel: -26.11.2019, ora 10.30- proba
scrisă; -02.12.2019, ora 10.00- interviul; -data
limită de depunere a dosarelor- 19.11.2019, ora
14.30. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM 01835
București, șoseaua București- Ploiești Km.
10,5, sector 1, București, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 București, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursuri/
examene pentru ocuparea posturilor vacante
de personal civil contractual de analist gr. IA /
studii superioare, cu o vechime în muncă de
minim 6 ani și 6 luni și expert gr. I /studii superioare, cu o vechime în muncă de minim 6 ani
și 6 luni, astfel: -26.11.2019, ora 10.30- proba
scrisă; -02.12.2019, ora 10.00- interviul. -data
limită de depunere a dosarelor- 19.11.2019, ora
14.30. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM 01835
București, șoseaua București-Ploiești Km. 10,5,
sector 1, București, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon: 021.319.40.00,
interior 316.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Olt organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului 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 din
23.03.2011, cu modificările și completările

ulterioare, concurs în data de 26-29 noiembrie
2019, pentru ocuparea unui post vacant, repartizat pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și
Carte Funciară, corespunzător funcţiilor
contractuale de execuţie din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul de Înregistrare Sistematică,
cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de
luni, după cum urmează: -referent treapta IA
-1 post. Cerinţele postului: -studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -acte care
atestă specializări în următoarele domenii:
fochist atestat ISCIR, instalator și electrician;
-vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni.
Programul concursului: -26.11.2019, ora 12.00
-proba scrisă; -29.11.2019, ora 10.00 -interviul.
Concursul se va desfășura la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, Slatina,
str.Nicolae Bălcescu, nr.2, etaj 1, sala de ședințe,
ora 12.00 -proba scrisă și ora 10.00 -interviul.
Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv până la data de 18
noiembrie 2019, inclusiv, ora 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Olt. Relaţii suplimentare puteţi afla la telefon:
0249.437.930, 0249.434.510, Biroul Juridic
Resurse Umane Secretariat și Petiții și
persoană de contact: Mihăilescu Dorina Cristina, responsabil resurse umane, e-mail: dorina.
mihailescu@ancpi.ro
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.
Unirii, nr.2, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată;
-numele funcţiei: referent, treapta l, număr
posturi- 1 post; -numele funcţiei: referent,
treapta lA, număr posturi- 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 26.11.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 29.11.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru referent, treapta I: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: 3 ani și 6 luni; -cunoștinţe
medii PC (internet, Word, Excel). Pentru referent, treapta IA: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 6
ani şi 6 luni; - cunoştinţe medii PC (internet,
Word, Excel). 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 Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul OCPI Prahova,
Ploiești, str.Unirii, nr.2, telefon: 0244.519.569,
interior: 206, fax: 0244.592.295 și pe site-ul
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare

specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: gimnaziale; -Vechime în muncă:
minim 3 ani. 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 în localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799,
județul Prahova, până la data de 11.11.2019.
Relaţii suplimentare la sediul: localitatea
Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799, județul
Prahova, persoană de contact: dir.prof.
Codarcea Viorel, telefon: 0766.291.294, fax:
0244.357.631, e-mail: mateibasarabbrebu@
gmail.com sau pe site-ul școlii, la adresa: www.
scmateibasarabbrebu.info
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor Arad (SCDCB Arad), cu
sediul în Arad, Calea Bodrogului, nr.32, județul
Arad, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, anunţă
scoaterea la concurs a următorului post
contractual vacant: 1.sudor, studii de specialitate, vechime minim 10 ani. Concursul va avea
loc în data de 26.11.2019, ora 10.00, proba
practică (probă unică), la sediul SCDCB Arad,
Calea Bodrogului, nr.32. Dosarele de înscriere
se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la
sediul SCDCB Arad, tel.0257.339.130, Serviciul Resurse Umane.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.
Unirii, nr.2, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante pe perioadă determinată de 36 luni în
cadrul Programului Naţional de Cadastru și
Carte Funciară; -numele funcţiei: -consilier
juridic, gradul II; număr posturi- 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 29.11.2019, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru consilier juridic,
gradul II: -studii: studii universitare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă, în
specializarea juridică; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 6 luni; -cunoștinţe medii PC
(internet, Word, Excel). 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, și la sediul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Prahova. Relaţii suplimentare la sediul OCPI
Prahova, Ploiești, str.Unirii, nr.2, telefon:
0244.519.569, interior: 206, fax: 0244.592.295 și
pe site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/
angajare

l Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, cu
sediul în localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799, județul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante, conform HG nr.286/23.03.2011: -1
post de fochist, categoria C, 1.00 normă, pe
perioadă nedeterminată. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data
de 28.11.2019, ora 09.00; -Afișarea rezultatelor
finale în data de 28.11.2019, ora 12.00. Condiții
specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: minim școală profesională; -Vechime
în muncă: minim 3 ani; -Atestat fochist ISCIR/
Adeverință participare curs fochist ISCIR;
-Aviz psihologic. 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 în
localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799,
județul Prahova, până la data de 18.11.2019.
Relaţii suplimentare la sediul: localitatea
Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799, județul
Prahova, persoană de contact: dir.prof.
Codarcea Viorel, telefon: 0766.291.294, fax:
0244.357.631, e-mail: mateibasarabbrebu@
gmail.com sau pe site-ul școlii, la adresa: www.
scmateibasarabbrebu.info

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, județul Timiș,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractual vacante de infirmier debutant -1
post la Compartimentul Anestezie și Terapie
Intensivă, la Spitalul Orășenesc Făget.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 26.11.2019, ora 10.00; -Proba practică în data de 26.11.2019, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 26.11.2019, ora 13.00.
Concursul se va desfășura conform HG
nr.286/23.03.2011 și va avea loc la Blocul
Administrativ al Spitalului Orășenesc Făget.
Condițiile specifice pentru participarea la
concurs: -studii -școală generală; -vechimea în
specialitate nu este necesară. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu au fost
condamnați definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul; -au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 18.11.2019, ora 15.00,
la sediul Spitalului Orășenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc Făget, persoană de contact:
economist Chelariu Belinda, telefon:
0256.320.860, interior: 19, fax: 0256.320.039.

l Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, cu
sediul în localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, nr.799, județul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție
temporar vacante, conform HG
286/23.03.2011: -1 post îngrijitor, 1.00 normă,
pe perioadă determinată (3 luni). Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
26.11.2019, ora 09.00; -Proba practică în data
de 28.11.2019, ora 09.00; -Afișarea rezultatelor
finale în data de 28.11.2019, ora 12.00. Condiții

l Serviciul Public de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân Slatina, cu sediul în str.Prunilor,
nr.8, județul Olt, organizează concurs în data
de 26 noiembrie 2019, ora 10.00 -proba scrisă și
în data de 28 noiembrie 2019, ora 12.00 -interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, conform
HG 286/2011, după cum urmează: Compartiment Juridic -Resurse Umane -Relații cu
publicul: Paznic -1 post. Condiții specifice de
participare la concurs pentru postul de paznic:
-studii -minim 8 clase; -nu necesită vechime în
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specialitatea studiilor necesare ocupării
postului. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în perioada 05.11.2019-18.11.2019,
inclusiv, la sediul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Municipiului
Slatina, judeţul Olt, din strada Prunilor,
numărul 8. Bibliografia și conţinutul dosarului
de participare se afișează la sediul instituţiei și
pe site-ul: www.spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei
de concurs, la sediul instituţiei și la telefon:
0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea
București, Şos.Vergului, nr.12, Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011, de: -2 posturi
Registrator Medical -Compartiment Evaluare
Statistică Medicală. Condițiile generale și
specifice: -diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; -6 luni
vechime în activitate. Data concursului:
-26.11.2019, ora 10.00 -proba scrisă;
-03.12.2019 -interviul, ora 10.00. Data-limită de
depunere a dosarelor: 19.11.2019. Calendarul
de desfășurare a concursului, bibliografia și
tematica se afișează la sediul și pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact:
ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

CITAŢII
l Se citează pârâta Capra Oana Claudia în
dosar 33609/245/2018 al judecătoriei Iași,
C01M, ora 8:30, cu termen la 11.11.2019, în
proces de divorţ cu reclamantul Capra
Marius Ciprian.
l Saglam Şahin, domiciliat în Austria,
Wienerstrasse 131, ap. 1, 3100 St. Polten, este
chemat în data de 15 ianuarie 2020, ora 9:00
la Judecătoria Drăgășani, sala 2 în calitate de
pârât, în proces cu Kast Ionuț Cătălin, având
ca obiect recunoaștere paternitate, dosar nr.
2792/223/2018.
l Se citeaza Borlea Raul-Petru in calitate de
parat la data de 05. 11.2019 ora 9.00, sala 1 in
dos. civil.nr. 431/238/2019 al Judecatoriei
Gurahont cu obiect prestatie tabulara.
l Numita Baciu (fosta Vug) Genoveva, cu
ultimul domiciliu în localitatea Arad, str.Iuliu
Maniu, bl.P2, et.6, ap.25, jud.Arad, este citată
în dosar nr. 12720/55/2019 al Judecătoriei
Arad, în calitate de pârâtă pentru data de
19.11.2019, dosar ce are ca obiect exercitarea
autorității părintești.
l Numitul Chirita Grigore Ionel-Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Mun.Alexandria, Str.1Mai, nr.107, bl.B2, sc.B, ap.26,
et.1,jud. Teleorman este citat in data de
28.11.2019, ora 9:00, la Judecatoria Alexandria, cu sediul in Alexandria, Str.Independentei, nr.22, jud.Teleorman, Completul c10,
camera Civil, in calitate de parat in dosarul
nr.4036/303/2019, pentru cauza avand ca
obiect pretentii, reclamanta fiind Zenith
Leasing Operational SRL.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa
Prut - Barlad, aviz de gospodarire a apelor
pentru realizarea proiectului: “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda H30 Independenta” propus a fi amplasat in localitatea
Schela, intravilan, Judetul Galati. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu,
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa soli-
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cite de la Administratia Bazinala de Apa
Prut - Barlad, aviz de gospodarire a apelor
pentru realizarea proiectului: “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda H34 Independenta” propus a fi amplasat in localitatea
Schela, extravilan, Judetul Galati. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al procesului
de productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Dosar nr. 35796/245/2017, Judecătoria
Iaşi, Nr.1793/2019 din data de 22 Februarie
2019, Hotărăşte: Admite în parte acţiunea
promovată de reclamanta Musteata Cristina-Georgiana, CNP 2850409225622 cu
domiciliul în Iaşi, str.Gheorghe Doja, nr.5,
bl.842,sc.B, et.1, ap.5, în contradictoriu cu
pârâtul Musteata Gabriel, CNP
1781106220023, cu domiciliul în com.
Scobinţi, sat Bădeni, la familia Lavric Mihai.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între
părţi la data de 14 iulie 2007 şi înregistrată în
registrul de stare civilă al Municipiului Iaşi,
judeţul Iaşi, sub nr. 1253, din culpă comună.
Dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti
asupra minorei Musteata Alexia-Maria,
născută la data de 17.03.2008 să se facă în
comun de ambii părinţi. Stabileşte ca locuinţa minorei Musteata Alexia Maria să fie la
mamă, în Municipiul Iaşi, strada Gheorghe
Doja, nr.5, bl.842, sc.B, etajul 1, apartamentul 5, Judeţul Iaşi. Obligă pe pârât să
plătească reclamantei pensie de întreţinere în
beneficiul minorei Musteata Alexia Maria, în
cota de 1 din venitul lunar net dar nu mai
puţin de venitul minim net pe economia
naţională, începând cu data introducerii
cererii (14 decembrie 2017) şi până la
majorat. Dispune revenirea reclamantei la
numele avut anterior căsătoriei, acela de
„Lavric”. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli
de judecată. Cu drept de apel în termen de
30 zile de la comunicare. Cererea se depune
la Judecătoria Iaşi. Pronunţată prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei azi, 22.02.2019.
l S.C. JPR Prefabricate S.R.L. cu sediul
social în comuna Suraia, sat Suraia, T 21, P
1296, construcția C1, județul Vrancea,
anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „fabrică
producere prefabricate din beton” amplasat
în comuna Suraia, sat Suraia, județul
Vrancea. Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise în scris şi sub
semnătură la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Vrancea, municipiul
Focşani, strada Dinicu Golescu, nr.2, tel:
023.721.68.12, E-mail: office@apmvn.anpm.
ro în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30,
vineri 8.00 - 14.00.
l Lichidator judiciar Ștefănescu Veronica,
desemnată de instanța Tribunalului Bucureşti- Secția V Civilă, lichidator al Federației
Române de Patinaj, conform încheierii de
şedință din 20.08.2019 pronunțată în
Dosarul 44500/3/2018, anunță dizolvarea
“Federației Române de Patinaj”, cu sediul în
Bucureşti, str.Vasile Conta, nr.16, et.6, sector
2, CIF:4203776, J22/FED/2002. Telefon
0722.727.947; 0729.677.777.

LICITAŢII
l SC Anida Imob S.R.L., prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare în data de
08.11.2019, ora 12,00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova, utilaje de bucatarie
utilizate pentru prepararea hranei. In caz de
neadjudecare in data de 08.11.2019, se vor
mai organiza licitatii, in zilele de 22.11.2019,
03.12.2019, 17.12.2019 si 14.01.2020 la ora
12,00. Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare
este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plată
în contul de lichidare al debitoarei sau în

numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai tarziu
cu o zi inainte de data licitaţiei pana la ora
16.00. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0743023634.
l SC Utilrep Serv SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în data de
12.11.2019 ora 13,30 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova: • Teren in suprafata
de 291 mp. situat in Ploiesti; • Container
birou - 3 bucati; • Autoturisme, autotractoare, semiremorca. In caz de neadjudecare
in data de 12.11.2019, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 26.11.2019, 10.12.2019,
14.01.2020, 28.01.2020 la ora 13,30. Prețul de
pornire a licitatiei este cel stabilit în raportul
de evaluare. Bunurile se pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul caietului de
sarcini pentru vanzarea individuala a imobilelor este de 500 lei + TVA si se achită cu OP
in contul nr. RO45BACX0000000196082000
deschis la Unicredit Bank - Sucursala
Ploiesti, pe seama lichidatorului judiciar
C.I.I Petcu Viorica sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, parter, jud.
Prahova. Pretul caietului de sarcini pentru
vanzarea in bloc a imobilelor este de 1.000 lei
+ TVA si se achită prin OP in contul nr.
RO45BACX0000000196082000 deschis la
Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, pe
seama lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu
Viorica sau in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului,
nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova.
Taxa de participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este
de 10% din valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare al SC Utirep Serv
SRL. Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se va
face cel mai tarziu cu o zi inainte de data
licitatiei pana la ora 16,00. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0743 023 634.
l SC Vasrep Petro Construct SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Petcu Viorica, scoate
la vânzare prin licitaţie publică în data de
12.11.2019, ora 14,00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova: constructie (demisol,
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si teren
aferent constructiei in suprafata totala de
2756 mp din care 1864 mp Cc si 892 mp
teren arabil situat in comuna Filipestii de
Targ, sat Marginenii de Jos, jud. Prahova. In
caz de neadjudecare in data de 12.11.2019, se
vor mai organiza licitatii, in zilele de
19.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019,
10.12.2019, 17.12.2019, 14.01.2020,
21.01.2020, 28.01.2020, 04.02.2020, ora 14,00.
Taxa de participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este
de 10% din valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare al SC Vasrep
Petro Construct SRL. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai tarziu
cu o zi inainte de data licitatiei pana la ora
16,00. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0743 023 634.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Skoda Octavia, nr. inmatriculare B04-POU, an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie - 3.240,00 Euro exclusiv TVA;
2.Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie -3.150,00 Euro exclusiv TVA;
3.Dacia Logan, nr. inmatriculare B-98-ANC,
an fabricatie 2014, pret pornire licitatie 4.590,00 Euro exclusiv TVA; 4. Dacia Logan,
nr. inmatriculare B-63-DVZ, an fabricatie
2014, pret pornire licitatie - 3.150,00 Euro
exclusiv TVA; 5. Dacia Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 2005, pret
pornire licitatie - 1.350,00 Euro exclusiv
TVA; 6.Toyota Aygo, nr. inmatriculare
B-84-YXZ, an fabricatie 2007, pret pornire
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licitatie - 1.890,00 Euro exclusiv TVA; 7.
Dacia Logan, nr. inmatriculare B-222-POU,
an fabricatie 2011, pret pornire licitatie
–2.250,00 Euro exclusiv TVA; 8. Puegeot
107, nr. inmatriculare B-99-POU, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie –1.530,00
Euro exclusiv TVA; 9.Fiat Punto, nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie –1.440,00 Euro exclusiv
TVA; Autovehiculele se vand in mod individual. 10.Bunuri mobile de tip mijloce fixe
apartinand Anconi Construct SRL in
valoare de 11.774,7 Euro exclusiv TVA.
Bunuri mobile de tip mijloce fixe se vand in
bloc sau individual. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe apartinand
Anconi Construct SRL reprezinta 90% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, listele cu aceste
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile
de tip mijloace este fixe de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO02 BUCU 1081 2159 5197 1RON deschis
la Alpha Bank Romania, cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank - Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 11.11.2019,
ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 18.11.2019; 25.11.2019;
02.12.2019; ora 15:00. Toate sedintele de
licitatie 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 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/ sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local
Brăduleț, sat Cosaci, comuna Brăduleț,
județul Argeş, telefon /fax: 0248.267.910,
e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com, cod
fiscal: 4318326. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 20
loturi de teren în suprafață totală de
10.824mp, conform caietului de sarcini, ce
aparțin domeniului public al Consiliului
Local Brăduleț, județul Argeş, în conformitate cu HCL 34/25.09.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Registratură.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Brăduleț, sat Cosaci, județul
Argeş. 3.3. Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ: 50 Lei /exemplar, se achită cash la casieria Primăriei
Comunei Brăduleț. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 22.11.2019, ora
10.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25.11.2019, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Brăduleț, Compartimentul Registratură, sat
Cosaci, județul Argeş. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor: 25.11.2019,
ora 12.00, Primăria Comunei Brăduleț, sat
Cosaci, județul Argeş. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/ sau adresa de e-mail
aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Adminis-

trativ a Tribunalului Argeş, B-dul I.C.Brătianu, nr.7, Piteşti, judeţul Argeş, telefon:
0248.216.599, fax: 0248.212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 01.11.2019.
l SC Local Urban SRL, cu sediul în Turnu
Măgurele, str. Republicii, nr. 2, judeţul
Teleorman, cod poştal 145200, CUI
30055849; J34/168/2012, telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anunţă organizarea licitaţiei publice
deschisă, cu strigare, pentru închirierea
suprafeței totale de 10837,00 mp teren
portuar, respectiv patru parcele de teren
situate în Portul Turnu Măgurele. Suprafețele de teren se închiriază pentru desfăşurarea de activități de transport naval
conform Cap. III din O.G. nr. 22/1999 republicată privind administrarea porturilor şi a
căilor navigabile. Caietele de sarcini se pot
cumpăra în urma solicitării scrise, de la
sediul societății, etaj 3, camera 5. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 Lei.
Termenul limită de depunere a documentatiei pentru înscrierea la licitaţie şi de obtinere
a clarificarilor este 20.11.2019, ora 11.00.
Ședinta publică de licitaţie va avea loc în
data de 22.11.2019, ora 11.00 la sediul societăţii. În cazul în care la primul termen de
licitaţie nu se vor întruni condiţiile de desfăşurare a licitaţiei sau de adjudecare, licitaţia
se va relua în data de 29.11.2019, ora 11.00 în
aceleaşi condiţii stabilite prin caietul de
sarcini, iar termenul limită de depunere a
ofertelor va fi 28.11.2019, ora 11.00. Informații suplimentare se pot obține la tel/fax
0247411895, persoana de contact jr. Ionut
Cristea.
l Anunț privind închirierea prin licitație
publică a unui teren, în suprafată de 9mp,
proprietate a comunei Fărcaşa. 1.Informații
generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Fărcaşa, Str.Independenței, nr.59,
Fărcaşa, judeţul Maramureş, telefon:
0262.266.001, fax: 0262.266.003, email:
primaria@farcasa-mm.ro. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren în suprafață de 9mp, proprietate
publică a Comunei Fărcaşa, situat în loc.
Fărcaşa, înscris în CF nr.51257, aprobată
prin HCL nr.65/07.10.2019 cu modificările
aduse prin HCL nr.72/30.10.2019, în conformitate cu OUG nr.57/03.07.2019 privind
Codul administrativ. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
comunei Fărcaşa, localitatea Fărcaşa, str.
Independenței, nr.59. 3.2.Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei comunei Fărcaşa,
localitatea Fărcaşa, str.Independenței, nr.59.
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: nu este cazul.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.11.2019, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: în Caietul de sarcini.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25.11.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: localitatea Fărcaşa,
str. Independenței, nr.59. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior şi unul
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 25.11.2019, ora 11.00, localitatea
Fărcaşa, str.Independenței, nr.59. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Secția a II-a
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
din cadrul Tribunalului Maramureş, adresă:
Mun.Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd.Republicii, nr.2A, telefon: 0262.218.235- 40, interioare 203, 230, fax: 0262.218.209, e-mail:
tr-maramures-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 31.10.2019.

l SC Abi Automotion SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand :
autoturism Opel Astra, serie şasiu WOLOTGF355G017413, număr înmatriculare
AR-52-ABI = valoare pornire licitatie = 820
euro; autoturism Opel Astra, serie şasiu
WOLOTGF356G106177, număr înmatriculare AR-44-ABI = valoare pornire licitatie =
1.100 euro; autoturism Opel Astra Caravan,
serie şasiu WOL0GF355G017113, număr
înmatriculare AR-54-ABI = valoare pornire
licitatie = 840 euro; autoturism Opel Astra,
serie şasiu WOLOTGF695G102370, număr
înmatriculare AR-16-ABI = valoare pornire
licitatie = 1.200 euro; autoturism Opel
Combo, serie şasiu WOLOXCF0653001564,
număr înmatriculare AR-48-ABI = valoare
pornire licitatie = 1.280 euro ; autoturism
Opel Caravan, serie şasiu WOLOTGF355G015532, număr înmatriculare
AR-46-ABI = valoare pornire licitatie = 840
euro; autoturism Opel Astra, serie şasiu
WOLOT0GF355G0144977, număr înmatriculare AR-50-ABI = valoare pornire licitatie
= 820 euro; autoturism Ford Mondeo, serie
şasiu WF04XXBBB45M70312, număr
înmatriculare AR-99-ABI = valoare pornire
licitatie = 800 euro; stoc mărfuri piese auto=
valoare pornire licitatie = 191.440 euro.
Pretul de pornire al licitatiei este de 80% din
pretul de evaluare, in lei la cursul BNR de la
data licitatiei + T.V.A, Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 11.11.2019,
orele 10.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
In caz de neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de 18.11.2019, orele
10.00, iar in caz de neadjudecare la licitatia
publica din data de 25.11.2019.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie serviciu nr. matricol
199 POLITIA LOCALA SECTOR 4
BUCURESTI. Declar nula.
l Pierdut Atestat profesional transport
marfă, eliberat de ARR Argeş, pe numele
Căţoiu Toni, din Dragoslavele - Argeş. Se
declară nul.
l Pierdut certificat înregistrare Seria b nr.
3523769 şi două certificate constatatoare nr.
11593/07.05.2015 eliberate de ORC Tulcea
pe Panait Ion PFA, obiect activitate- pescuit,
având F36/87/2015, CUI 34213380. Se
declară nule.
l Declarăm pierdute și anulate: (i)
certificatul constatator eliberat la data
de 14.08.2013 în baza declarației
model 3 nr.305815 din 09.08.2013
privind activitățile desfășurate de
societate la terți, și (ii)certificatul
constatator eliberat la data de
14.08.2013 în baza declarației model 3
nr.305815 din 09.08.2013 privind activitățile desfășurate de societate la
sediul social ale societății MVM
E n e rg y R o m a n i a S R L ( C U I :
28403070, J40/5239/2011, sediul:
București, Sect.1, Piața Montreal,
nr.10, Clădirea World Trade Center
(WTC), Intrarea F, Biroul nr 1.38,
Campus 21. Etaj 1).

DECESE

