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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu, angajează: -3 instalatori apă canal; -3 zidari rosar
tencuitor; -24 tâmplari universal. Telefon:
0371.307.458.
l Fabrică de cherestea, aflată lângă Hațeg,
Județul Hunedoara, angajează muncitori
calificați și necalificați. Salariu 2.500Lei net și
bonuri de masă. Asigurăm și cazare gratis.
Relații la telefoanele: 0744.665.656,
0742.284.825.
l SC ARDA SRL Ploiești angajează patru
persoane pentru posturi de manipulanți
mărfuri. Relații la telefon: 0764.780.146.
l Grădinița cu program prelungit Sonnenschein Schassburg din Sighișoara, județul
Mureș, organizează concurs de titularizare
pentru două posturi vacante de educatoare
pentru învățământul preșcolar. Pentru
înscrieri și alte detalii legate de concurs ne
puteți contacta la numărul de telefon:
0745.329.200.
l SC Gospodărie Ştefănești SRL -Ilfov organizează în data de 20.08.2019 concurs recrutare pentru 1 post de Îngrijitor spaţii verzi.
Detalii la 0721.490.200.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, cu sediul în Buzău, bd.Nicolae
Bălcescu, nr.48, judeţul Buzău, organizează
concurs în data de 9 septembrie 2019 (proba
scrisă) și 12 septembrie 2019 (interviul)
pentru ocuparea postului de asistent registrator principal debutant, cu încadrare pe
perioadă determinată. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute la
art.3 din HG nr.286/2011. Dosarele de
înscriere se depun până la data de 21 august
2019, ora 14.00, la sediul instituţiei. Condiţiile
specifice, bibliografia și tematica de concurs
sunt disponibile pe site-ul instituţiei: www.
ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se obţin de
la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Buzău sau la telefon: 0238.711.036,
persoană de contact: Blaga Ecaterina.
l Şcoala Gimnazială Budeni, cu sediul în
orașul Dolhasca, sat Budeni, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată și completată de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: administrator patrimoniu, 0,5 normă, post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare economice sau
tehnice; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: 6 luni. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă
în data de 04.09.2019, ora 09.00, la sediul instituţiei; -proba interviu în data de 06.09.2019, ora
09.00, la sediul instituţiei. Data-limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de
la afișare, la sediul instituţiei. Date contact:
Irimia Tamara, telefon: 0745.667.604.
l Şcoala Gimnazială Nr.2, cu sediul în localitatea Caracal, str.Ion Eliade Rădulescu, nr.2,
judeţul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
-Îngrijitor I- 4 (patru) posturi, conform HG
nr.286/23.03.2011; -Muncitor I-III- 2 (două)
posturi, conform HG nr.286/23.03.2011.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-Studii medii; -Să fie cetățean român, cu
vârsta de cel puțin 18 ani; -Apt medical
pentru pentru postul de îngrijitor/muncitor;
-Să nu aibă antecedente penale; -Să aibă
minim 3 ani vechime; -pentru muncitor I-III
să aibă certificat fochist autorizat pentru
centrale termice. Concursul se va desfășura
astfel: -Selecția dosarelor; -Proba scrisă în
data de 05.09.2019, ora 09.00; -Proba interviu
în data de 05.09.2019, ora 12.00. 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 Şcolii Gimnaziale Nr.2 Caracal.
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Caracal, telefon: 0249.511.693,
e-mail: generala2caracal@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Mintiu Gherlii, cu
sediul în localitatea Mintiu Gherlii, str.Principală, nr.91, judeţul Cluj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de îngrijitor, număr posturi: 1, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 04.09.2019, ora
9.00; -Proba practică în data de 04.09.2019,
ora 11.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim școală gimnazială;
-vechime: nu necesită. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Mintiu
Gherlii. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială Mintiu Gherlii, persoană de
contact: Costea Mirela, telefon: 0264.241.757,
e-mail: scoalamintiu@yahoo.com.
l Unitatea Militară 01837 Mihail Kogălniceanu, cu sediul în com.Mihail Kogălniceanu,
str.T.Vladimirescu, nr.1, județul Constanța,
organizează concurs pentru ocuparea a 4
posturi vacante de personal civil contractual
de muncitor calificat, gr.III -sudor, muncitor
calificat, gr.III -lăcătuș mecanic, muncitor
calificat, gr.III -zugrav, muncitor calificat,
gr.III -tâmplar, conform HG nr.286/2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Pentru
toate cele 4 posturi -Proba scrisă în data de
06.09.2019, ora 10.00; -Pentru posturile de
muncitor calificat, gr.III -zugrav și muncitor
calificat, gr.III -tâmplar: -Proba practică în
data de 12.09.2019, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 23.09.2019, ora 10.00; Pentru posturile de muncitor calificat, gr.III -lăcătuș
mecanic și muncitor calificat, gr.III -sudor:
-Proba practică în data de 13.09.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 24.09.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Nivelul minim, domeniul și
specializarea studiilor: școală profesională sau
alte cursuri de specialitate autorizate de
Ministerul Educației Naționale; -vechime în
specialitatea postului: minim 6 luni; -nivelul
de acces la informaţii clasificate este „Secret
de serviciu”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze, privind
verificarea în vederea obţinerii autrorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia va fi declarată
„admisă”. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul UM 01837 Mihail Kogălniceanu, în
intervalul orar 08.00-14.30. Relaţii suplimentare la sediul UM 01837 Mihail Kogălniceanu,
persoană de contact: Borcea Alin -secretar,
telefon 0241.258.190, interior: 185.

l Conform prevederilor art.7 alin.1 și 4 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea
Militară 02628 Caracal, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs de
ocupare pe perioadă nedeterminată a postului
de personal civil contractual vacant, astfel: 1
post de muncitor calificat IV (zidar) studii
medii/generale, fără experiență. Concursul va
avea loc pe data de 09.09.2019, ora 10.00
(proba practică), și 13.09.2019 (interviul), ora
11.00, la sediul UM 02628 Caracal, strada
Carpaţi, nr.137, localitatea Caracal, judeţul
Olt. Data-limită de depunere a dosarelor, la
sediul instituţiei: 27.08.2019, ora 16.00. Date
de contact: tel.0249.511.300 sau 0249.511.296,
interior: 113, persoană de contact: Udrea
Valentin, secretar.
l Unitatea Militară 01376 Negoiești, jud.
Prahova, organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual, muncitor calificat III/zidar (COR
711203) din cadrul formațiunii cazarmare.
Concursul se va desfășura la sediul UM 01376
Negoiești, astfel: -proba practică se va desfășura în data de 10.09.2019, începând cu ora
10.00; -interviul se va desfășura în data de
16.09.2019, începând cu ora 10.00. Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/23.03.2011,
precum și următoarele condiții specifice:
-nivel minim de studii: cel puțin absolvent al
învățământului general obligatoriu, conform
Legii Educației nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -perfecționări /specializări: curs de calificare în meseria de zidar;
-nivelul de acces la informații clasificate este
Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi
declarată „admisă”; -spirit de inițiativă,
comunicare, lucru în echipă, rezistență la
stres; -vechime în muncă, specialitate: 3 ani și
6 luni. Dosarele de înscriere la concurs trebuie
să conțină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art.6 din H.G nr. 286/23.03.2011
și se vor depune până la data de 28.08.2019,
ora 16.00, la sediul UM 01376 Negoiești, str.
Bucegi, nr. 1, Prahova. Relații suplimentare se
pot obține la sediul UM 01376 Negoiești, str.
Bucegi, nr. 1, Prahova, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului la telefon:
0244.481.474, int.254.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare,
și ale OMS nr.284/2007, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, modificat de
art.1 din OMS nr.954/2017, Spitalul Județean
de Urgență Mavromati Botoșani, cu sediul în
Botoșani, str.Marchian, nr.11, județul Botoșani, organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiei specfice comitetului director
al unității, după cum urmează: -1 post
director financiar contabil. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.
Criteriile generale sunt următoarele: a)au
domiciliul stabil în România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
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justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie,
care i-ar face incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt următoarele: a)sunt
absolvenți de învățământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licență sau echivalentă
în profil economic; b)au cel puțin 2 ani
vechime în specialitatea studiilor. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei de
director financiar contabil se va organiza în
data de 05.09.2019, ora 10.00 -proba scrisă,
respectiv data de 10.09.2019, ora 10.00 -susţinere orală a proiectului de specialitate și ora
13.00 -interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data-limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este 29.08.2019, ora
15.30. Bibliografia pentru concurs/examen și
temele-cadru pentru proiectul de specialitate
se afișează la sediul Spitalului Județean de
Urgență Mavromati Botoșani și se publică pe
site-ul spitalului: www.spitalulmavromati.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul:
0231.518.812, interior: 1141, Serviciul
RUNOS.

astfel: -1 post economist, gr.II, la compartimentul salarizare și decontări, cu o vechime în
specialitate de 6 luni. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum și
următoarele condiții specifice: -nivel minim de
studii: absolvire cu diplomă de licență a studiilor în domeniul economic, conform Legii
Educației nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; -cunoașterea și utilizarea
aplicațiilor Word, Excel, PowerPoint -nivel
bun; -abilitatea de negociere, spirit de inițiativă, comunicare, lucrul în echipă, capacitate
de analiză și sinteză, rezistență la stres;
-nivelul de acces la informații clasificate este
Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi
declarată „admisă”; -spirit de inițiativă comunicare, lucrul în echipă, rezistență la stres.
Concursul va avea loc pe data de
29-30.08.2019 (selecția dosarelor), 10.09.2019
(proba scrisă) și 16.09.2019 (interviul), la
sediul UM 01295 București, din Şoseaua
Vitan-Bârzești, nr.2-4, București, sector 4.
Data-limită de depunere a dosarelor, la sediul
instituției, 28.08.2019, ora 16.00. Date contact:
tel.021.315.61.23/int.149,persoană de contact:
Iosif Train, secretar.

l Unitatea Militară 01252 Caracal, din Ministerul Apărării Naţionale, judeţul Olt, organizează concurs de ocupare pe perioadă
nedeterminată a unui post de personal civil
contractual vacant, conform Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel: -1 post muncitor calificat
IV (instalator încălzire), studii medii/generale,
fără experienţă. Probele de concurs se vor
desfășura la sediul unităţii, astfel: -proba practică: în data de 16.09.2019, ora 09.00; -interviul:
în data de 23.09.2019, ora 10.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii 01252
Caracal, în perioada 13-27.08.2019, între orele
08.00-16.00. Detalii privind condiţiile generale
și specifice pentru ocuparea posturilor, conţinutul dosarului, tematica și bibliografia de
concurs se pot obţine la sediul unităţii, str.
Înfrăţirii, nr.7, localitatea Caracal, jud.Olt sau
la telefon: 0249.515.860, persoană de contact:
plt.maj.Oprea Dumitru.

l UM 01295 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant de personal civil contractual
astfel: -un post muncitor calificat III (electrician) cod COR 741101, la formațiunea de
cazarmare, cu o vechime în specialitate de 3
ani și 6 luni. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3
din HG nr.286/23.03.2011, precum și următoarele condiții spcifice: -nivel minim de
studii: cel puțin absolvent al învățământului
general obligatoriu, conform Legii Educației
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; -perfecționării/specializării: curs de
calificare în meseria de electrician; -nivelul de
acces la informații clasificate este Secret de
serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația in care va fi
declarată „admisă”; -spirit de inițiativă,
comunicare, lucrul în echipă, rezistență la
stres. Concursul va avea loc pe data de
29-30.08.2019 (selecția dosarelor), 10.09.2019
(proba practică) și 16.09.2019 (interviul), la
sediul UM 01295 București, din Şoseaua
Vitan-Bârzești, nr.2-4, București, sector 4.
Data-limită de depunere a dosarelor, la sediul
institutiei, 28.08.2019, ora 16.00. Date contact:
tel.021.315.61.23/int.108, persoană de contact:
Rusu Ioan, secretar.

l Unitatea Militară 01252 Caracal, din
Ministerul Apărării Naţionale, judeţul Olt,
organizează concurs de ocupare pe perioadă
nedeterminată a unui post de personal civil
contractual vacant, conform Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, astfel: -1 post
muncitor calificat IV (tinichigiu învelitor),
studii medii/generale, fără experienţă. Probele
de concurs se vor desfășura la sediul unităţii,
astfel: -proba practică: în data de 12.09.2019,
ora 09.00; -interviul: în data de 19.09.2019, ora
10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul
Unităţii 01252 Caracal, în perioada
13-27.08.2019, între orele 08.00-16.00. Detalii
privind condiţiile generale și specifice pentru
ocuparea posturilor, conţinutul dosarului,
tematica și bibliografia de concurs se pot
obţine la sediul unităţii, str.Înfrăţirii, nr.7,
localitatea Caracal, jud.Olt sau la telefon:
0249.515.860, persoană de contact: plt.maj.
Oprea Dumitru.
l UM 01295 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant de personal civil contractual

l UM 01971 București, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant de personal civil contractual,
astfel: -1 post contabil debutant II-IA/studii
medii, cu o vechime în specialitate de 6 luni.
Concursul va avea loc pe data de
29-30.08.2019 (selecția dosarelor), 10.09.2019
(proba scrisă), 16.09.2019 (interviul), la sediul
UM 01971 București, strada Aeroportului,
nr.2-4, Clinceni, jud.Ilfov. Perioada de depunere a dosarelor, la sediul instituției, este
12.08-28.08.2019, ora 16.00. Date de contact:
tel.021.315.70.17/int.108, persoană de contact:
Ionașc Laurențiu, secretar.
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l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, C.U.I: 9247854,
organizează concurs în data de 10.09.2019,
ora 09.00 (proba scrisă) şi 13.09.2019 (proba
de interviu) la cantina din cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34, pentru ocuparea a
11 (unsprezece) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuție
după cum urmează: 1. patru posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie
de infirmieră la Complexul de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi
“Bîlteni” - Centrul de recuperare şi reabilitare, 2. cinci posturi corespunzătoare funcţiei
contractuale de execuţie de infirmieră la
Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi “Bîlteni - Centrul de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică; 3.
două posturi corespunzătoare funcţiei
contractuale de execuţie de infirmieră la
Centrul de recuperare şi reabilitare Tg.Cărbuneşti. Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
posturilor scoase la concurs: absolvent(ă)
studii gimnaziale şi vechime în muncă de
minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 12.08.2019 - 27.08.2019, inclusiv, ora
17,30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, Tîrgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 - Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253/212518
sau la camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C.
Gorj. Persoana de contact: Arsenie Corina-Gabriela, consilier superior la Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcția
publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.
ro.”
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, C.U.I: 9247854,
organizează concurs în data de 12.09.2019,
ora 09.00 (proba scrisă) şi 16.09.2019 (proba
de interviu) la cantina din cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34, pentru ocuparea a
13 (treispezece) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuție
după cum urmează: 1. trei posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de
infirmieră la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg.Jiu Centrul de plasament destinat protecţiei
rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi; 2. două
posturi corespunzătoare funcţiei contractuale
de execuţie de infirmieră la Complexul de
servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci - Casa de tip familial destinată
protecţiei rezidenţiale a copiilor “Novaci”; 3.
un post corespunzător funcţiei contractuale
de execuţie de infirmieră la Complexul de
servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci - Casa de tip familial pentru
copilul separat temporar sau definitiv de
părinții săi “Pociovaliştea”; 4. două posturi
corespunzătoare funcţiei contractuale de
execuţie de infirmieră la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu
- Apartamentul pentru copilul separat
temporar sau definitiv de părinții săi “Sf.
Nicolae” - Tg.Jiu; 5. un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră
la Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de
tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a
copiilor “Debarcader” - Tg.Jiu; 6. un post
corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de infirmieră la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu
- Apartamentul de tip familial destinat
protecţiei rezidenţiale a copiilor “Tineretul” Rovinari; 7. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de infirmieră la
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de
tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a
copiilor “Primăverii” - Motru; 8. două posturi
corespunzătoare funcţiei contractuale de
execuţie de infirmieră la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu

- Apartamentul de tip familial destinat
protecţiei rezidenţiale a copiilor “Mărgăritarul” – Motru. Condiţii generale şi specifice
de îndeplinit de către candidat pentru
ocuparea posturilor scoase la concurs: absolvent(ă) studii gimnaziale şi vechime în muncă
de minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 12.08.2019 – 27.08.2019, inclusiv, ora
17,30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, Tîrgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253/212518
sau la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C.
Gorj. Persoana de contact: Berlescu Flabelia-Patricia, consilier superior la Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcția
publică - secretar comisie concurs, tel.
0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în Bacău, județul
Bacău, str. Erou Gh. Nechita nr. 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de consilier grad profesional II. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 05.09.2019, ora 9,00;
-proba orală în data de 09.09.2019, ora 9,00;
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
candidaţii sunt: Generale: Candidaţii trebuie
să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice
de execuţie. Specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă. Cererile şi
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR,
până cel târziu la data de 28.08.2019, orele
16,oo. 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.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 05.09.2019, ora 13:00; -proba orală
în data de 09.09.2019, ora 13:00. 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 de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă. Cererile şi documentele necesare pentru
înscriere se vor depune la Registratura din
cadrul ISCIR, până cel târziu la data de
28.08.2019, 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 expert grad profesional II.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 05.09.2019, ora 9:00; -proba orală în
data de 09.09.2019, ora 9:00. 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 de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă. Cererile şi documentele necesare pentru
înscriere se vor depune la Registratura din
cadrul ISCIR, până cel târziu la data de
28.08.2019, 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 județul Sibiu,
municipiul Sibiu, str. Dorului nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de expert grad profesional II. Concursul se va desfăşura astfel:
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-proba scrisă în data de 05.09.2019, ora 8,00;
-proba orală în data de 09.09.2019, ora 8,00.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
candidaţii sunt: -Să posede cunoştințe şi experiență pe calculator; studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă. Cererile şi
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR,
până cel târziu la data de 28.08.2019, 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 inspector grad profesional I.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 05.09.2019, ora 13:00; -proba orală
în data de 09.09.2019, ora 13:00. 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 de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR, până cel târziu la data de
28.08.2019, 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 funcţiilor contractuale vacante de inspector grad profesional I.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 06.09.2019, ora 9:00; -proba orală în
data de 10.09.2019, ora 9:00. 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 de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare tehnice de lungă
durată, absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR, până cel târziu la data de
28.08.2019, 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 județul Sibiu,
Municipiul Sibiu, str. Dorului, nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de inspector grad profesional I –Tg. Mureş. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
05.09.2019, ora 11:00; -proba orală în data de
09.09.2019, ora 11:00. 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 de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă. Cererile şi
documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR,
până cel târziu la data de 28.08.2019, 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 funcţiilor contractuale vacante de inspector grad profesional
IA. Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 05.09.2019, ora 13:00; -proba
orală în data de 09.09.2019, ora 13:00.
Condiţii de participare la concurs: Generale:
Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 9 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de execuţie. Speci-

fice: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare tehnice de
lungă durată, absolvite cu diploma de licență
sau echivalentă. Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor depune la Registratura din cadrul ISCIR, până cel târziu la
data de 28.08.2019, 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 inspector grad profesional II
-Constanța. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 06.09.2019, ora 13:00;
-proba orală în data de 10.09.2019, ora 13:00.
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 de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă. Cererile şi documentele necesare
pentru înscriere se vor depune la Registratura
din cadrul ISCIR, până cel târziu la data de
28.08.2019, 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, Inspecția Teritorială Sibiu cu
sediul în Sibiu str. Dorului nr. 19, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent gradul profesional IA.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 05.09.2019, ora 14,00; -proba orală
în data de 09.09.2019, ora 14,00; Condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească candidaţii
sunt: -să aibe cel puțin 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
publice de execuție. -să posede cunoştințe şi
experiență pe calculator; să aibe liceul absovit
cu diplomă de bacalaureat. Cererile şi documentele necesare pentru înscriere se vor
depune la Registratura din cadrul ISCIR,
până cel târziu la data de 28.08.2019, orele
16,oo. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 124.
l UM 01295 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs de
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant de personal civil contractual,
astfel: -1 post muncitor calificat III (zidar),
cod COR 711203, la formaţiunea de cazarmare, cu o vechime în specialitate de 3 ani şi 6
luni. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG
nr.286/23.03.2011, precum şi următoarele
condiţii specifice: -nivel minim de studii: cel
puţin absolvent al învăţământului general
obligatoriu, conform Legii Educaţiei
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -perfecţionări/specializări: curs de
calificare în meseria de zidar; -nivelul de acces
la informaţii clasificate este Secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care
doreşte să candideze privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată
„admisă”; -spirit de iniţiativă, comunicare,
lucru în echipă, rezistenţă la stres. Concursul
va avea loc pe data de 29-30.08.2019 (selecţia
dosarelor), 10.09.2019 (proba practică) şi
16.09.2019 (interviul), la sediul UM 01295
Bucureşti, din Şoseaua Vitan-Bârzeşti, nr.2-4,
Bucureşti, sector 4. Data-limită de depunere a
dosarelor, la sediul instituţiei, 28.08.2019, ora
16.00. Date de contact: tel.021.315.61.23/
int.173, persoană de contact: Bădoi Ilie,
secretar.
l Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier -ISCTR, cu sediul în Bucureşti, bd.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, organizează concurs, conform HG nr.286/2011
-actualizată, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: -Inspector trafic
rutier, treapta I: un post -studii medii -diplomă

de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui
liceu în profilul tehnic; vechimea în muncă 4
ani şi vechime în transporturi de minim 3 ani:
-IT nr.1 -Ilfov -un post; -Inspector trafic rutier
treapta IA: şase posturi -studii medii -diplomă
de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui
liceu în profilul tehnic; vechimea în muncă 7
ani şi vechime în transporturi de minim 3 ani:
-IT nr.2 -Tulcea -un post; -IT nr. 3 -Iaşi -un
post; -IT nr. 4 -Satu Mare -un post; -IT nr.6
-Gorj -un post; -IT nr.7 -Prahova -un post; -IT
nr. 8 -Covasna -un post; -Inspector trafic rutier
debutant: şaisprezece posturi -studii superioare
în domeniul ştiințelor inginereşti, specializarea
ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: 0-6 luni: -SMC
(sediul central) -un post. -IT nr. 1 -Bucureşti
-un post; -IT nr. 2 -Constanța -un post; -IT nr.2
-Brăila -un post; -IT nr.3 -Bacău -un post; IT
nr. 4 -Sălaj -două posturi; -IT nr. 5 -Arad -un
post; -IT nr. 5 -Timiş -un post; -IT nr. 6 -Dolj
-un post; -IT nr. 6 -Mehedinți -un post; -IT nr.
7 -Argeş -un post; -IT nr.7 -Teleorman -un
post; -IT nr. 7 -Buzău -un post; -IT nr. 8
-Mureş -un post; -IT nr. 8 -Braşov -un post;
-Inspector trafic rutier, grad II: cincisprezece
posturi -studii superioare absolvite cu diplomă
de licență ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior în domeniul
ştiințelor inginereşti, specializarea ingineria
autovehiculelor sau ingineria transporturilor;
sau -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior în domeniile
ştiințe juridice, ştiințe economice şi/sau ştiințe
inginereşti şi au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani;
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 1 an: -IT nr.1 -Bucureşti
-două posturi; -IT nr. 1 -Ilfov -un post; -IT nr.2
-Brăila -un post; -IT nr. 2 -Călăraşi -un post;
-IT nr.3 -Galați -un post; -IT nr.3 -Iaşi -un
post; -IT nr.4 -Bistrița-Năsăud -un post; -IT nr.
4 -Bihor -un post; -IT nr.5 -Hunedoara -un
post; -IT nr. 6 -Dolj -un post; -IT nr.6 -Mehedinți -un post; -IT nr. 7 -Giurgiu -un post; -IT
nr.8 -Sibiu -un post; -IT nr. 8 -Harghita -un
post. -Inspector trafic rutier, grad I: şapte
posturi -studii superioare absolvite cu diplomă
de licență ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior în domeniul
ştiințelor inginereşti, specializarea ingineria
autovehiculelor sau ingineria transporturilor;
sau -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior în domeniile
ştiințe juridice, ştiințe economice şi/sau ştiințe
inginereşti şi au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani;
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 4 ani: -SMC (sediul central)
-două posturi; -IT nr.2 -Ialomița -un post; -IT
nr.2 –-Tulcea -un post; -IT nr.3 -Galați -un
post; -IT nr.3 -Suceava -un post; -IT nr.7
-Dâmbovița -un post; -Inspector trafic rutier,
grad IA: cinci posturi -studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ
superior în domeniul ştiințelor inginereşti,
specializarea ingineria autovehiculelor sau
ingineria transporturilor; sau -studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare
a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile ştiințe juridice,
ştiințe economice şi/sau ştiințe inginereşti şi au
o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani; vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 7 ani: -IT nr.2 -Brăila -un post; -IT nr.
2 -Ialomița -un post; -IT nr.5 -Caraş-Severin
-un post; -IT nr.6 -Vîlcea -un post; -IT nr.7
-Teleorman -un post. -Consilier juridic, grad
IA: trei posturi -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ superior
-ştiințe juridice; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 7 ani
-Corp Control şi Anticorupție -două posturi;
-Direcția Juridică -Serviciul Contencios Administrativ -un post; -Consilier juridic, grad II:
un post -studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior -ştiințe
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juridice; vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: 1 an -Compartiment Protecția Datelor Personale; -Consilier
juridic grad II: un post -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior -științe juridice; experiență în
domeniul achizițiilor publice; vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 1 an -Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul Achiziții Publice și Ordonanțare; -Consilier juridic, grad I: un post -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență, ca
urmare a absolvirii unei instituții acreditate de
învățământ superior -științe juridice;
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 1 an -Direcția Strategii,
Dezvoltare și Management -Serviciul Reglementări Legislative -Biroul Reglementări și
Armonizare Legislativă; -Economist, grad II:
două posturi -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ superior
-științe economice; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 1 an
-Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul
Logistică Administrativ -Biroul Administrativ
și Derulare Contracte -un post -Corp Control
și Anticorupție -un post; -Economist, grad I:
două posturi -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ superior
-științe economice; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 4 ani
-Direcția Economică -Biroul Contabilitate -un
post; -Corp Control și Anticorupție -un post;
-Economist, grad IA: un post -studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca
urmare a absolvirii unei instituții acreditate de
învățământ superior -științe economice;
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 7 ani -Direcția Economică
-Biroul Contabilitate; -Consilier, grad IA: un
post -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior; vechimea
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 7 ani -Compartiment Consilieri;
-Consilier grad I: un post -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 4 ani
-Compartiment Consilieri; -Consilier, grad II:
un post -studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior; vechimea
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 1 an -Compartiment Consilieri;
-Expert în securitate și sănătate și în muncă
grad IA: un post -studii superioare absolvite
cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii
unei instituții acreditate de învățământ superior -științe inginerești; certificat -Cadru
tehnic situații de urgență, certificat -Inspector
protecția muncii (180 ore), Curs postuniversitar -Evaluator riscuri de accidentare și
îmbolnăvire profesională; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7
ani -Serviciul Gestiune Personal, Pregătire
Profesională și Securitate în Muncă -Biroul
Resurse Umane și Evaluare Profesională
-Compartimentul Securitate și Sănătate în
Muncă și Situații de Urgență; -Specialist
resurse umane, grad II: un post -studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca
urmare a absolvirii unei instituții acreditate de
învățământ superior; certificat inspector
resurse umane; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 1 an
-Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă -Compartimentul Gestiune Personal; -Asistent director
debutant: un post -studii superioare absolvite
cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii
unei instituții acreditate de învățământ superior; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:-; -Serviciul Gestiune
Personal, Pregătire Profesională și Securitate
în Muncă -Biroul Resurse Umane și Evaluare
Profesională -Compartimentul Secretariat;
-Asistent director, grad II: un post -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență, ca

urmare a absolvirii unei instituții acreditate de
învățământ superior; vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: 1 an
-Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă -Biroul Resurse
Umane și Evaluare Profesională -Compartimentul Secretariat. Concursul va consta într-o
probă scrisă, în data de 05.09.2019, ora 10.00
și un interviu, în data de 11.09.2019, începând
cu ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune până la data de 28.08.2019, ora
16.00, la sediul Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier -ISCTR,
secretariatul comisiei de concurs -Serviciul
Gestiune Personal, Pregătire Profesională și
Securitate în Muncă -Compartimentul
Gestiune Personal, tel.0725.597.6800725.597.679. Informaţii referitoare la condiții
specifice, documente necesare și bibliografie se
pot consulta pe pagina de web: www.isctr-mt.
ro și la sediul Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier.
l Clubul Sportiv Universitar Politehnica
Timișoara organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
conform H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare (H.G. nr. 1027/2014,
H.G. nr. 427/2015, H.G. nr. 269/2016, OUG
90/2017). 1. 3 posturi de antrenor (S), poziţiile
nr. 3, 4 și 8 în statul de funcţii al C.S.U. Politehnica Timișoara, studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în sport, profilul sport/educaţie
fizică, vechime în muncă - minim 1 an,
vechime in specialitatea studilor: minim 1 an,
cunoștinţe operare PC - sediul C.S.U. Politehnica Timișoara; Proba scrisă va avea loc: - în
data de 02.09.2019, ora 9.00, la sediul C.S.U.
Politehnica Timișoara; Interviul va avea loc:
- în data de 06.09.2019, ora 9.00, la sediul
C.S.U. Politehnica Timișoara; Data limită
pentru depunerea dosarelor de concurs: 10
zile lucrătoare de la afișare, ora 15.00. 2. 1
post de contabil, poziţia nr.10 în statul de
funcţii al C.S.U. Politehnica Timișoara, studii
superioare de specialitate absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, profilul contabillitate/informatică de gestiune, vechime în muncă – minim 1
an, vechime in specialitatea studilor: minim 1
an în domeniul financiar-contabil, cunoștinţe
programe contabile si cunostințe operare PC,
- sediul C.S.U. Politehnica Timișoara; Proba
scrisă va avea loc: - în data de 02.09.2019, ora
13.00, la sediul C.S.U. Politehnica Timișoara;
Interviul va avea loc: -în data de 06.09.2019,
ora 13.00, la sediul C.S.U. Politehnica Timișoara. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 10 zile lucrătoare de la
afișare, ora 15.00. Bibliografia si informaţiile
suplimentare se obţin la sediul C.S.U. Politehnica Timișoara și la numărul de telefon
0256/493144.
l Autoritatea de Investigații și Analiză
pentru Siguranța Aviației Civile cod fiscal
27690296 cu sediul operațional în București,
Șos. București-Ploiești nr. 40, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante de personal contractual în data de
10.09.2019, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în
data de 16.09.2019, începând cu ora 09,00
interviu. Dosarele se depun la sediul operațional până la data de 27.08.2019 ora 16.00.
Relații suplimentare se obțin la telefon
021.222.05.35, persoană de contact Daniela
Tudose. Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile specifice pentru posturile scoase la
concurs astfel: 1. Inspector Aeronautic
(inginer) în cadrul Biroului Aeronavigabilitate
-1 post. -Să dețină diploma de absolvire a
Facultății de Inginerie Aerospațială; -Să
dețină o experiență în domeniul exploatării
(întreţinerii) aeronavei de minim 10 ani;
-Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
-Cunoștințe de operare PC la nivel avansat,
cel puțin pachetul Microsoft Office. 2.
Inspector Aeronautic (inginer) în cadrul
Biroului Gestionare Bază de Date -1 post. -Să
dețină diploma de absolvire a Facultății de
Inginerie Aerospațială; -Să dețină experiență
în domeniul gestionării și analizelor de date

de minim 1 an; -Cunoașterea limbii engleze la
nivel avansat; -Cunoștințe de operare PC la
nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft
Office. 3. Inspector Aeronautic în cadrul
Biroului Managementul Calităţii. -Să dețină
una dintre următoarele calificări profesionale;
-Diplomă de absolvire a Facultății de Inginerie Aerospațială sau; -Să fie absolvent de
studii superioare cel puțin la nivel de licență,
deținând și o calificarea de pilot, cel puțin la
nivel CPL ori echivalent sau altă calificare în
domeniul siguranței aeronautice (de ex.
controlor trafic aerian); -Să dețină o experiență în domeniul siguranței aeronautice de
minim 10 ani; -Cunoașterea limbii engleze la
nivelul necesar interpretării documentelor
aeronautice internaționale; -Cunoștințe de
operare PC la nivel avansat, cel puțin
pachetul Microsoft Office; -Să dețină calificări
sau certificări în domeniul sistemelor manageriale în domeniul asigurării calității și/ sau
siguranței aeronautice, având experiență în
domeniul managementului calității și al
managementului siguranței aeronautice.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Creșterea Bovinelor Balotești (ICDCB Balotești) cu sediul în localitatea Balotești, șoseaua
București-Ploiești km. 21, jud. Ilfov, anunță
scoaterea la concurs a următoarelor posturi
contractuale vacante: Șef bază zootehnică –1
post; Șef bază vegetală –1 post; Economist –2
posturi; Contabil –1 post; Inspector de specialitate –1 post; Arhivar –1 post; Director
Tehnic –1 post; CSII –3 posturi; CSIII- 1 post;
CS –2 posturi; ACS –2 posturi. Dosarele de
înscriere se depun la sediul ICDCB Balotești.
Condiţiile de participare și alte informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul ICDCB
Balotești, telefon 021-3501026 sau pagina web
www.icdcb.ro.
l În baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014,
Unitatea Militară 01564 Iași din Ministerul
Apărării Naţionale organizează concurs la
sediul din str. Aeroportului, nr. 2, jud. Iași
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante deblocate: -Muncitor
calificat IV (zidar) –1 post; -Muncitor calificat
IV (spălător) –1 post; Calendarul desfășurării
concursului: -Proba practică în data de
18.09.2019, ora 09.30; -Interviul în data de
23.09.2019, ora 09.30; Condiţii de participare:
Nivelul minim de studii: studii generale și
acte care atestă calificarea în domeniu.
Vechimea în muncă necesară ocupării
postului: nu se solicită vechime în specialitate.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul U.M. 01564 Iași până la data de
13.09.2019 ora 15.30. Condiţiile de participare
la concurs și bibliografia stabilită se afișează la
sediul U.M. 01564 Iași. Relaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul U.M. 01564 Iași și la
telefon 0232/255292, int. 0110.
l Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 26bis, organizează concurs în perioada 05.09- 12.09.2019,
pentru ocupare a 1 post vacant, funcţii
contractuale de execuţie, perioadă nedeterminată: 1. Serviciul Cadastru: -1 post referent
treapta IA. Concursul se va desfășura după
calendarul următor: -Proba scrisă -în data de
05.09.2019, ora 10:00; -Proba interviu -în data
de 12.09.2019, ora 10:00. Cerinţele postului:
-Referent, Treapta IA -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat: -vechime în
muncă-minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai
Eminescu, nr.26bis, în termen de 10 zile
lucrătoare de la afișarea anunţului, în timpul
programului normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul OCPI
Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon
0233 -23.48.70.
l În data de 06-09-2019, ora 9 va avea loc la
sediul Primăriei or. Mărășești, jud. Vrancea,
Concursul pentru ocuparea unui post vacant
personal contractual, pe perioada nedeterminată, de muncitor calificat, tr. IV, în Piaţa

agro-alimentară. Condiţii de participare:
-Generale: conform art. 3 din HG 286/2011,
modificată și completată cu HG nr.
1027/2014; -Specifice: -diplomă/ adeverinţă
absolvire minim studii gimnaziale;
-Și diplomă privind calificarea într-o meserie.
În perioada 12–27/08-2019, la sediul Primăriei or. Mărășești se vor depune dosarele de
participare la concurs, conform art.6 din HG
nr.286/2011, ce trebuie să cuprindă următoarele documente: 1. Cerere de înscriere la
concurs; 2. Copie Carte de identitate; 3. Copia
documentelor care atesta nivelul studiilor
solicitate; 4. Curriculum vitae; 5. Cazier judiciar; 6. Adeverinţă medicală care atestă că
este apt pentru angajare (eliberată cu cel mult
6 luni anterior). Copiile actelor prevăzute mai
sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate. Concursul va
avea următoarele etape: 1. Selecţia dosarelor:
28-29 /8-2019; 2. Proba scrisa: 06-9-2019, ora
9; 3. Interviul -data va fi anuntata odată cu
afișarea rezultatelor probei scrise. Bibliografia va fi afișată pe site-ul și pe tabela de
afișaj ale instituţiei. Relatii suplimentare, la
sediul Primăriei or. Mărășești și telefon
0237260550.
l U.M.02487 București, din Ministerul
Apararii Nationale, organizează concursul
pentru ocuparea postului vacant de personal
civil contractual, contabil II/ studii medii
(liceu cu diplomă de bacalaureat) în domeniul
economic, sau studii medii (liceu cu diplomă
de bacalaureat) și absolvirea unui curs care sa
ateste calificarea de contabil, sau studii post
liceale in domeniul economic, cu o vechime in
specialitatea studiilor de minim 6 luni (domeniul economic sau contabilitate), astfel:
-05.09.2019, ora 10:30 –proba scrisă;
-11.09.2019, ora 10:00 –interviul; -data limită
de depunere a dosarelor –28.08.2019, ora
15:30. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul U.M.02487,
Șos. de Centură nr.7 –Fort Domnești, Sector
6, București, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.493.41.07/
int.103.
l Anunţ privind organizarea concursului nr.1
pentru încadrarea a 20 posturi vacante de
execuţie de personal civil contractual. În
perioada 13.08-24.09.2019 (data primei probe
de concurs fiind 05.09.2019), la sediul Unităţii
Militare 01357 București se organizează
concursul pentru încadrarea următoarelor
posturi vacante de execuţie de personal civil
contractual: 1. Muncitor calificat IV (electrician de întreţinere și reparaţii ) -1 post; condiţii-studii medii tehnice, cu diplomă de
bacalaureat sau școală profesională tehnică
(specializare electrician de întreţinere și reparaţii/ similar) sau curs de calificare profesională în specializarea electrician de întreţinere
și reparaţii/ similar; minim 6 luni vechime în
muncă și în specialitate; 2. Muncitor calificat
IV (lăcătuș mecanic de întreţinere și reparaţii
universale) -2 posturi; condiţii -studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală
profesională tehnică (specializare lăcătuș
mecanic de întreţinere și reparaţii universale/
similar) sau curs de calificare profesională în
specializarea lăcătuș mecanic de întreţinere și
reparaţii universale/ similar; minim 6 luni
vechime în muncă și în specialitate; 3.
Muncitor calificat IV (electrician auto) -1
post; condiţii- studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare electrician auto/
similar) sau curs de calificare profesională în
specializarea electrician auto/similar; minim 6
luni vechime în muncă și în specialitate; 4.
Muncitor calificat IV (mecanic auto) -2
posturi; condiţii- studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare mecanic auto/
similar) sau curs de calificare profesională în
specializarea mecanic auto/similar; minim 6
luni vechime în muncă și în specialitate; 5.
Muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic) -4
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posturi; condiţii- studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare lăcătuș mecanic/
similar) sau curs de calificare profesională în
specializarea lăcătuș mecanic/similar; minim
6 luni vechime în muncă și în specialitate; 6.
Muncitor calificat IV (montator, reglor și
depanator de aparate și echipamente electronice) -1 post; condiţii- studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare montator, reglor și
depanator de aparate și echipamente electronice/similar) sau curs de calificare profesională în specializarea montator, reglor și
depanator de aparate și echipamente electronice/ similar; 7. Muncitor calificat IV (frezor
universal) -1 post; condiţii -studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală
profesională tehnică (specializare frezor
universal/ similar) sau curs de calificare
profesională în specializarea frezor universal/
similar; minim 6 luni vechime în muncă și în
specialitate; 8. Muncitor calificat IV (vopsitor
industrial) -1 post; condiţii -studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală
profesională tehnică (specializare vopsitor
industrial/similar) sau curs de calificare profesională în specializarea vopsitor industrial/
similar; minim 6 luni vechime în muncă și în
specialitate; 9. Muncitor calificat IV (vulcanizator de produse industriale din cauciuc)-1
post; condiţii-studii medii tehnice, cu diplomă
de bacalaureat sau școală profesională
tehnică (specializare vulcanizator de produse
industriale din cauciuc/similar) sau curs de
calificare profesională în specializarea vulcanizator de produse industriale din cauciuc/
similar; minim 6 luni vechime în muncă și în
specialitate; 10. Inginer debutant (inginer
automatist)-1 post; condiţii -studii superioare
tehnico-inginerești, cu licenţă (specializare
automatică/ electronică/ electrotehnică); 11.
Muncitor calificat IV (electronist telecomunicaţii) -1 post; condiţii -studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau școală profesională tehnică (specializare electronist telecomunicaţii/ similar) sau curs de calificare
profesională în specializarea electronist telecomunicaţii/ similar; minim 6 luni vechime în
muncă și în specialitate; 12. Muncitor calificat
IV (electromecanic mașini și echipamente
electrice) -4 posturi; condiţii -studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală
profesională tehnică (specializare electromecanic mașini și echipamente electrice/ similar)
sau curs de calificare profesională în specializarea electromecanic mașini și echipamente
electrice/similar; minim 6 luni vechime în
muncă și în specialitate; Probe de concurs: 1.
Proba scrisă: are loc în data de 05.09.2019,
între orele 09.00-12.00; Termenul în care se
afișează rezultatele: 06.09.2019 ora 15.30;
Termenul în care se pot depune contestaţiile:
09.09.2019, între orele 09.00-15.00; Termenul
în care se afișează rezultatele contestaţiilor:
10.09.2019, ora 15.30. 2. Proba practică: are
loc în perioada 11-12.09.2019 între orele 09.30
–15.45; Termenul în care se afișează rezultatele: 13.09.2019 ora 15.30; Termenul în care se
pot depune contestaţiile: 16.09.2019, între
orele 09.00-15.00; Termenul în care se afișează
rezultatele contestaţiilor: 17.09.2019, ora
15.30. 3. Interviul: are loc în data de
18.09.2019, între orele 09.30 –15.30; Termenul
în care se afișează rezultatele: 19.09.2019 ora
15.30; Termenul în care se pot depune contestaţiile: 20.09.2019, între orele 09.00-15.00;
Termenul în care se afișează rezultatele
contestaţiilor: 23.09.2019, ora 15.30. Termenul
în care se afișează rezultatele finale:
24.09.2019, ora 15.30. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unităţii Militare 01357 București, Bulevardul Ghencea nr. 43 A, sector 6,
localitatea București, până la data de
28.08.2019, ora 15.30. Detalii privind condiţiile generale și specifice pentru ocuparea
posturilor, tipul probelor de concurs, locul și
ora desfășurării acestora, tematica și bibliografia de concurs se pot obţine: -la telefon
021/410.36.42, int.138, în zilele lucrătoare în
intervalul 08.30-15.30, persoană de contact
Dascălu Adriana; -la sediul Unităţii Militare
01357 București; -pe pagina de internet a
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Statului Major al Forţelor Terestre (www.
forter.ro); -pe portalul posturi.gov.ro.
l Anunţ privind organizarea concursului nr.
2 pentru încadrarea a 8 posturi vacante de
execuţie de personal civil contractual. În
perioada 13.08-24.09.2019 (data primei probe
de concurs fiind 05.09.2019), la sediul Unităţii
Militare 01357 Bucureşti se organizează
concursul pentru încadrarea următoarelor
posturi vacante de execuţie de personal civil
contractual: 1. Economist debutant (economist în gestiunea economică) -1 post; condiţiistudii superioare economice, cu licenţă
(specializare economist în gestiunea economică); 2. Merceolog debutant -1 post;condiţiistudii medii, cu diplomă de bacalaureat; 3.
Muncitor calificat IV (tinichigiu carosier)- 1
post; condiţii -studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională tehnică (specializare tinichigiu carosier/
similar) sau curs de calificare profesională în
specializarea tinichigiu carosier/ similar;
minim 6 luni vechime în muncă şi în specialitate; 4. Muncitor calificat IV (tapiţer) -1 post;
condiţii- studii medii tehnice, cu diplomă de
bacalaureat sau şcoală profesională tehnică
(specializare croitorie-tapiţerie/ similar) sau
curs de calificare profesională în specializarea
croitorie-tapiţerie/ similar; minim 6 luni
vechime în muncă şi în specialitate; 5.
Muncitor calificat IV (sudor) -2 posturi;
condiţii- studii medii tehnice, cu diplomă de
bacalaureat sau şcoală profesională tehnică
(specializare sudor/ similar) sau curs de calificare profesională în specializarea sudor/
similar; minim 6 luni vechime în muncă şi în
specialitate; 6. Muncitor calificat IV (zugrav)1 post; condiţii- studii medii tehnice, cu
diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională tehnică (specializare zugrav/ similar) sau
curs de calificare profesională în specializarea
zugrav/similar; minim 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate; 7. Muncitor calificat
IV (instalator apă, canal) -1 post; condiţiistudii medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională tehnică
(specializare instalator apă, canal/ similar)
sau curs de calificare profesională în specializarea instalator apă, canal/ similar; minim 6
luni vechime în muncă şi în specialitate;
Probe de concurs: 1. Proba scrisă: are loc în
data de 05.09.2019, între orele 12.30-15.30;
Termenul în care se afişează rezultatele:
06.09.2019 ora 15.30; Termenul în care se pot
depune contestaţiile: 09.09.2019, între orele
09.00-15.00; Termenul în care se afişează
rezultatele contestaţiilor: 10.09.2019, ora
15.30. 2. Proba practică: are loc în perioada
11-12.09.2019 între orele 09.30 –15.45;
Termenul în care se afişează rezultatele:
13.09.2019 ora 15.30; Termenul în care se pot
depune contestaţiile: 16.09.2019, între orele
09.00-15.00; Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor: 17.09.2019, ora 15.30. 3.
Interviul: are loc în data de 18.09.2019, între
orele 09.30 –15.30; Termenul în care se afişează
rezultatele: 19.09.2019 ora 15.30; Termenul în
care se pot depune contestaţiile: 20.09.2019,
între orele 09.00-15.00; Termenul în care se
afişează rezultatele contestaţiilor: 23.09.2019,
ora 15.30. Termenul în care se afişează rezultatele finale: 24.09.2019, ora 15.30. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii Militare
01357 Bucureşti, Bulevardul Ghencea nr. 43 A,
sector 6, localitatea Bucureşti, până la data de
28.08.2019, ora 15.30. Detalii privind condiţiile
generale şi specifice pentru ocuparea posturilor, tipul probelor de concurs, locul şi ora
desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia
de concurs se pot obţine: -la telefon
021/410.36.42, int.187, în zilele lucrătoare în
intervalul 08.30-15.30, persoană de contact
Luţă Iuliana; -la sediul Unităţii Militare
01357 Bucureşti; -pe pagina de internet a
Statului Major al Forţelor Terestre (www.
forter.ro); -pe portalul posturi.gov.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Înființare societate Bucureşti şi Ilfov, consultanță fiscală gratuită. Pentru detalii sunați la:
0785.099.091.
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VÂNZĂRI DIVERSE
l Proprietar vand cavou Manastirea Cernica,
trei racle, marmura albă, gol. Pret 5.000 Euro
0729.420.183

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii/
hale pentru depozitare dotate cu logistica
aferentă transportului şi manipulării. Detaliile
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro,
sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie
de bunuri şi servicii”.
l Comuna Zimandu Nou, titular al PUD/
PUZ Amenajament Pastoral al comunei
Zomandu Nou, amplasat in comuna Zimandu
Nou, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediul. Informatiile privind continutul documentatiei tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Arad, Str. Splaiul
Muresului F.N, zilnic (orele 08:00-16:00).
Observatiile publicului se primesc la sediul
APM Arad, Str. Splaiul Muresului F.N in
termen de 15 zile de la publicarea anuntului.
l Dosar 5813/245/2017 - Sentinta civila nr.
2560/02.03.2018 Judecatoria Iasi - Hotaraste:
Admite actiunea formulata de reclamanta
EON Energie Romania SA, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 26/1194/20017,
CUI RO 22043010, cu sediul in Tg Mures,
B-dul Pandurilor nr 42, Eon Office Building,
jud. Mures si cu sediul procesual ales la
Cabinet Avocat Anca Popa din Iasi, strada
Stihi, bloc Stihi, jud Iasi in contradictoriu cu
parata Kaftar Simona Claudia, avand CNP
2690715221233, cu domiciliul in comuna
Tomesti, sat Tomesti, str Prof Petru Olteanu nr
394, judet Iasi. Obliga parata sa plateasca
reclamantei suma de 735,81 lei reprezentand
contravaloarea facturilor de energie electrica
emise in perioada 31.01.2014 - 18.10.2016
precum si la plata sumei de 174,24 leireprezentand majorari de intarziere calculate de la data
scadentei fiecarei facturi si pana la data de
09.01.2017. Obliga parata la plata cheltuielilor
de judecata in cuantum de 350 lei reprezentand taxa de timbru si onorariul curatorului.
Executorie. Cu drept de apel in 30 de zile de la
comunicare, calea de atac urmand a fi depusa
la Judecatoria Iasi. Pronuntata in data de
02.03.2018. Pronuntarea se va face prin
punerea solutiei la dispozitia partilor prin
mijlocirea grefei instantei.
l Dosar 1500/182/2017 - Sentinta civila nr.
2236/05.03.2019 Judecatoria Baia Mare hotaraste: Admite actiunea formulata de
reclamanta EON Energie Romania SA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J
26/1194/20017, CUI RO 22043010, cu sediul
ales in Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr 10A,
cladirea C3, etaj 7, sector 2, in contradictoriu
cu paratul Radu Ambrozie, avand CNP
1341217240021, cu domiciliul in Baia Mare,
strada Victor Babes, nr 42, jud Maramures,
citat si prin publicitate. Obliga paratul sa
plateasca reclamantei suma de 1289,53 lei
reprezentand debit principal, precum si penalitati de intarziere in cuantm de 0,04%calculate
asupra debitului principal, de la data scadentei
fiecarei facturi in parte si pana la achitarea
integrala a debitului pentru, pentru imobilul
situat in Baia Mare, str Victor babes nr 42, jud.
Maramures. Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli de
judecata. Executorie. Cu drept de apel in
termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea
pentru exercitarea caii de atac se va depune la
Judecatoria Baia Mare. Pronuntata prin
punerea solutiei la dispozitia partilor prin
mijlocirea grefei instantei azi, 05.03.2019.
l Dosar 36339/245/2017 - Sentinta civila nr.
11035/25.10.2018 Judecatoria Iasi - Hotaraste:
Admite actiunea formulata de reclamanta
EON Energie Romania SA, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J 26/1194/20017,
CUI RO 22043010, cu sediul in Tg Mures,
B-dul Pandurilor nr 42, Eon Office Building,

jud. Mures si cu sediul procesual ales la
Cabinet Avocat Anca Popa din Iasi, strada
Stihi, bloc Stihi, jud Iasi impotriva paratului
Burlacu C Costel, avand CNP 1540715225637.
Cu domiciliul in loc. Tibanesti, sat Rasboieni,
strada Principala nr 15, jud. Iasi. Obliga
paratul la plata sumei de 5045,73 lei reprezentand recuperare energie electrica, conform
facturilor 100353385 din 13.01.2015 si
5500160233 din 12.02.2015. Constata ca reclamanta datoreaza taxa de timbru aferenta
cererii de chemare in judecata de 357,3 lei.
Obliga reclamanta la plata taxei judiciare de
timbru in cuantum de 357,3 lei. Obliga paratul
la plata catre reclamanta a cheltuielilor de
judecata in cuantum de 657,3 lei reprezentand
onorariu curatorului special si taxa de timbru
si respinge cererea de acordare a cheltuielilor
de citare prin publicitate. Cu drept de apel in
termen de 30 de zile de la comunicare, calea de
atac urmand a fi depusa la Judecatoria Iasi.
Pronuntata astazi, 25.10.2018 prin punerea
solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea
grefei instantei, in conditiile art 396 al 2 Cod
procedura civila.
l Marka’s IPURL, lichidator judiciar al SC
Casablanca Events SRL, CUI 36012103,
J22/1075/2016, cu sediul în sat Rediu, şos.
Valea Rediului nr. 154, corp C1, demisol, jud.
Iaşi, conform Încheierii nr. 61/07.08.2019,
pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.
4689/99/2019 (166/2019), vă notifică privind
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a SC Casablanca
Events SRL. Creditorii trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală ţinând cont de
termenele limită: Termenul pentru depunerea
cererilor de creanţe 23.09.2019. Nedepunerea
cererii de admitere a creanţelor până la
termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţele pe care le deţin
împotriva debitorului. Termen pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea
tabelului preliminar 03.10.2019. Termenul
pentru definitivarea tabelului 30.10.2019. Data
primei adunări a creditorilor 08.10.2019 ora
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi,
cu următoarea ordine de zi- Prezentarea
stadiului procedurii, Alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia,
Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea
remuneraţiei acestuia. Termenul pentru continuarea procedurii 30.10.2019.
l Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
anunţă publicul interesat că: Elaborare documentație PUZ -introducere teren în intravilan
şi documentație pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire pensiune agroturistică
S+P+E, foişor, împrejmuire, bazin vidanjabil,
platformă şi parcări, racorduri şi branşamente
la utilități, din comuna Beliş, localitatea Belis,
fn., jud.Cluj, titular: Tripon Mircea PFA nu
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi
supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Observaţiile şi comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de încadrare se
trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99,
bl.9B, cod 400609, tel.0264.410.722, fax:
0264.410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro,
în termen de 10 zile calendaristice de la data
apariţiei anunţului.
l Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
anunţă publicul interesat că: Elaborare documentație PUZ -introducere teren în intravilan
şi documentație pentru autorizarea executării
lucrărilor de extindere şi schimbare destinație
corp C1 din casă în pensiune agroturistică, din
comuna Beliş, localitatea Beliş, fn., jud.Cluj,
titular: Mateş Gh.Monica PFA nu necesită
evaluare de mediu, planul urmând a fi supus
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de încadrare se trimit în
scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod
400609, tel.0264.410.722, fax: 0264.410.716,
e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în termen de 10
zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

l BUCUR SA informează investitorii că
Raportul semestrial la 30.06.2019, întocmit in
conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 şi
ale Regulamentului ASF nr.5/2018, este disponibil şi poate fi vizualizat de persoanele interesate, începând cu data de 09.08.2019, prin
Autoritatea de Supraveghere Financiară,
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât şi pe website-ul http://bucurcom.ro,
secțiunea „Actionariat- Documente”. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii, tel.021.323.67.30; fax: 021.323.67.36;
e-mail office@bucurcom.ro
l S.C. Nidpet Consult S.R.L., cu sediul in
Ploiesti, Aleea Scorusului nr. 5A, judetul
Prahova, titular al activitatii “Comert cu
amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, cod CAEN
4730” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Autoridatiei de
Mediu pentru punctul de lucru amplasat in
com.Raciu, sat Suta Seaca, Str. Principala nr.
1A, jud. Dambovita. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM
Dambovita, strada Calea Ialomitei nr. 1,
Targoviste in zilele de luni-joi intre orele 9.0015.00 si vineri intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dambovita pe toata durata derularii procesului de autorizare.
l S.C. Beraria Germana Oraselul Copiilor
S.R.L. -sediu social Soseaua Oltenitei, nr. 15,
sector 4, Bucuresti, telefon: 0765.500.086, Cod
Unic de Inregistrare 38367420, nr. de ordine în
Registrul Comerţului Bucureşti
J40/17616/18.10.2017, reprezentată prin
Domna Guta Rodica-Eva -Administrator,
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea - Restaurante -cod CAEN:
5610. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucureşti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii -in spatele benzinariei LUKOIL),
intre orele 9.00-12.00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la
sediul A.P.M. Bucureşti in termen de 10 zile de
la data publicarii prezentului anunt.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce
face obiectul dosarului nr. 3549/55/2019 al
Judecatoriei Arad, petenta Tarndu Ioana in
contradictoriu cu intimatii Binchici Gheorghe
si Binchici Floare Vioara solicita dobandirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra suprafetei de 720 mp teren intravilan
din totalul de 1440 mp teren intravilan inscris
in CF 306124 Siria (CF vechi 9333), cu nr. top
1071/b, proprietatea tabulara a defunctei
Bulzan Florica, decedata la data de 28.08.1987.
Invitam pe cei interesati sa faca opozitie fata
de aceasta actiune, in termen de o luna de la
afisarea prezentei somatii, in caz contrar
urmand/a se trece la judecarea cauzei. Termen
de judecata fixat in cauza: 24 septembrie 2019,
ora 08.30.

LICITAŢII
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
Almas Invest Imobiliar SRL, desemnat prin
Sentinta Civila nr. 7125 din data de
29.11.2018, pronuntata in dosar nr.
46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Almas Invest Imobiliar SRL,
constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp,
2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun.
Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,
valoare totala e 113.145 euro fara TVA.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
23.08.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile imobile nu

se vor adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii
saptamanale in datele de 30.08.2019,
06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019,
27.09.2019, 04.10.2019 si 11.10.2019 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
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, impachetat, 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 14.08.2019, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
21.08.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Primăria Mărăşeşti, cu sediul in str.Siret,nr.1, organizează licitaţie publică în vederea
vânzării unui imobil -teren neproductiv, în
suprafaţă de 4,5859 ha, din domeniul privat al
oraşului Mărăşeşti, judeţul Vrancea, CF
nr.54751,T27, Pc.118. Preţul de pornire al licitaţiei este de 9.500,00 lei/ha. Caietul de sarcini
se poate procura de la compartimentul
UATFLI din cadrul Primăriei oraş Mărăşeşti.
Licitaţia va avea loc în data 29.08.2019, ora 10,
la sediul Primăriei Mărăşeşti. Relaţii suplimentare la Biroul U.A.T.F.L.I. din cadrul
Primăriei Mărăşeşti, tel. 0237/260.550.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Manager, seria AMMI, nr.
9600, pe numele Gaulea Mihai. Se declara nul.
l Subscrisa SC Invent Solution Car SRL, cu
sediul social în Bucureşti, Sector 6, Strada
Liniei, nr.12, parter, camera 1, număr de ordine
în Registrul Comerțului J40/18047/25.10.2017,
cod unic de înregistrare fiscală 38400780, prin
administrator Cocan Andreea Simona, prin
prezenta declar pierdute certificatul de înregistrare şi certificatul constatator pentru sediu
social al firmei SC Invent Solution Car SRL.
Le declarăm nule.
l Declaram pierdut si anulat certificatul
constatator nr. 85873 emis pe data de
03.08.2018 privind activitățile desfăşurate la
sediul social al societății VGP Proiecte Industriale S.R.L. (CUI 39268735, J35/1452/2018,
EUID ROONRC.J35/1452/2018, sediul: Municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluției 1989,
Nr. 18/A, mansardă, Camera 5, Etaj
D+P+E+M, Ap. 3, Județ Timiş).”

