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OFERTE SERVICIU
l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs 
conform HG 286/2011, modificată şi 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante: I.
Direcția Afaceri Europene şi Relații 
Internaționale: Director -1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
Specialitatea de bază: relații internațio-
nale; Studii superioare de specialitate cu 
minim 12 ani vechime în specialitatea 
studiilor, din care 3 ani într-o funcție de 
conducere; Inspector sp.gr.IA, cu minim 4 
ani vechime în funcție. Cerințe specifice: 
-certificat manager proiecte; -cursuri 
legislație maritimă comunitară; -două 
limbi străine, din care una obligatoriu 
limba engleză; -permis conducere cate-
goria B. II.Direcția Inspecții Siguranță şi 
Securitate Navală- Serviciul PSC/FSC: 
Inspector specialitate gr.IA -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: navală 
(marină punte/maşină) sau construcții 
nave; Studii superioare de specialitate 
navală cu minim 9 ani vechime în specia-
litatea studiilor. Cerințe specifice: -criterii 
minime conform art.22 alin.1 şi 5 din HG 
811/2010; -posesor brevet maritim maxim: 
cu minim 5 ani vechime în funcție 
conform brevetului; -cunoştințe lb.engleză 
în domeniul de activitate (vorbit, citit, 
scris): minim nivel intermediar; -certificat 
operare PC; -permis conducere categoria 
B; Biroul Terminale şi Gas Free: Inspector 
specialitate gr.IA -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; Specialitatea 
de bază: navală; Studii superioare de 
specialitate navală cu minim 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Căpitan 
de port specialist, cu minim 6 ani vechime 
în funcție; Inspector sp.gr.I, cu minim 3 
ani vechime în funcție. Cerințe specifice: 
-36 luni de ambarcare pe nave maritime, 
din care 24 luni ambarcare pe nave tip 
tanc (nave în exploatare) cu brevet mana-
gerial; -Posesor certificate de absolvire 
cursuri pentru: a)familiarizare tancuri 
petroliere; b)exploatare tancuri petroliere; 
c)exploatare tancuri chimice; d)exploatare 
tancuri gaze lichefiate; -Certificat de 
absolvire cursuri Gas Free&Hot Work; 
-Posesor carnet de conducere categoria B; 
-Cunoştinţe operare PC; -Cunoştințe lb.
engleză în domeniul de activitate (vorbit, 
citit, scris). III.Direcția Tehnică: Inspecto-
ratul Tehnic Constanța; Inspector specia-
litate gr.III -1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
absolvent de facultate tehnică institut/
academie navală/universitate maritimă cu 
diplomă de inginer; Studii superioare de 
specialitate: navală cu 6 luni vechime 
într-o funcție de profil din domeniul 
naval; Posesor brevet maritim: fără 
condiții de vechime pe funcție conform 
brevetului. Cerințe specifice: -cunoştințe 
operare PC; -permis conducere categoria 
B; Inspectoratul Tehnic Galați: Inspector 
specialitate gr.IA -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; Specialitatea 
de bază: absolvent de facultate tehnică 
institut/academie navală/universitate 

maritimă cu diplomă de inginer mecanic/
inginer nave; Studii superioare de specia-
litate navală cu 9 ani vechime într-o 
funcție de profil din domeniul naval; 
Inspector sp.gr.I, cu 3 ani vechime în 
funcție; Căpitan de port specialist, cu 6 
ani vechime în funcție. Cerințe specifice: 
-cunoştințe operare PC; -permis condu-
cere categoria B; Biroul Înmatriculări 
Nave: Referent specialitate gr.III -2 
posturi. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: navală sau 
juridic; Studii superioare de specialitate 
navală, cu minim 6 luni vechime în speci-
alitatea studiilor. Cerințe specifice: -cunoş-

tințe operare PC. IV.Serviciul Investiții 
Achiziții Publice: Inspector specialitate 
gr.IA -1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă, în domeniul de activi-
tate specific postului; Specialitatea de 
bază: tehnic (construcţii civile/instalaţii); 
Studii superioare de specialitate navală, 
cu 9 ani vechime în specialitatea studiilor. 
Inspector sp.gr.I, cu 3 ani vechime în 
funcție. Cerințe specifice: -cunoştințe 
operare PC; -desfăşurarea activităţii în 
domeniul achiziţiilor publice: minim 5 ani 
(cu activitate desfăşurată în comparti-
ment de specialitate care se poate dovedi 
prin prezentarea unei recomandări în 

acest sens sau a fişei postului cu atribuții 
în domeniul achizițiilor publice); -minim 
un curs de pregătire/perfecționare/
formare specializată în domeniul achiziți-
ilor publice (expert achiziţii publice), în 
ultimii 5 ani. V.Biroul Managementul 
Calității: Referent specialitate gr.II -1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul de activitate specific 
postului; Specialitatea de bază: econo-
mice; Studii superioare de specialitate, cu 
3 ani vechime în specialitatea studiilor. 
Cerințe specifice: -cunoştințe operare PC. 
VI.Căpitania Zonală Constanța- Căpi-
tania Portului Constanța- Comparti-

mentul Înmatriculări Nave: Referent 
specialitate debutant -1 post. Nivel sudii: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vită cu diplomă de licență; Specialitatea 
de bază: domeniul juridic sau ştiințe 
administrative; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcției: fără 
condiții de vechime. Căpitania Portului 
Constanța- Serviciul Siguranța Navigației 
Zona Nord: Căpitan port debutant -1 
post. Nivel studii: studii superioare de 
lungă durată, absolvită cu diplomă de 
licență în domeniul maritime; Speciali-
tatea de bază: Navigatie şi transport 
maritim sau electromecanică; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară exercitării 
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funcției: fără condiții de vechime. Cerințe 
specifice: permis conducător auto cate-
goria B. Căpitania Portului Midia: 
Căpitan port specialist -1 post. Nivel 
sudii: studii superioare de lungă durată, 
absolvită cu diplomă de licență, în dome-
niul maritim; Specialitatea de bază: Navi-
gaț ie  ș i  t ransport  mari t im sau 
electromecanică; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcției: 
pentru deținătorii de brevet maritim 
managerial -fără condiții de vechime. 
Căpitan de port gr.I, cu minim 3 ani 
vechime în funcție. Cerințe specifice: 
permis conducător auto categoria B. 
Căpitania Portului Cernavodă: Căpitan 
port gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Posesor brevet maritim 
de specialitate -fără condiții de vechime 
pentru brevete maritime; Studii superi-
oare de specialitate în domeniul naval -3 
ani vechime în funcție în domeniul naval; 
Căpitan de port debutant -6 luni vechime. 
Cerințe specifice: permis conducere cate-
goria B. VII.Căpitania Zonală Galați- 
Biroul Cercetare, Poluare, Mărfuri 
Periculoase și Autorizare Agenți Econo-
mici: Căpitan de port debutant -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Fără condiții de vechime. Căpi-
tania Portului Galați -Serviciul Siguranța 
Navigației, Poluare, VTMIS: Căpitan port 
debutant -1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Fără condiții de vechime. 
VIII.Căpitania Zonală Giurgiu: Căpitania 
Portului Giurgiu -Serviciul Siguranța 
Navigației, Poluare, VTMIS. Căpitan port 
gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
navală; Studii superioare de specialitate 
navală cu 3 ani vechime; Posesor brevet 
căpitan fluvial A sau B -fără condiții de 
vechime; Posesor brevet de timonier 
fluvial -2 ani vechime în funcție; Căpitan 
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe 
specifice: -cunoștințe operare PC; -permis 
conducere categoria B. Căpitan port gr.I 
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Posesor brevet maritim de speciali-
tate -fără condiții de vechime pentru 
brevete maritime; Studii superioare de 
specialitate în domeniul naval -3 ani 
vechime în funcție în domeniul naval; 
Studii superioare juridice -3 ani vechime 
într-o funcție în domeniul naval, Căpitan 
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe 
specifice: -cunoștințe operare PC; -permis 
conducere categoria B. Ofițer port tr.II -1 
post. Nivelul studiilor: studii medii, absol-
vite cu diplomă; Specialitatea de bază: alte 
studii (medii) și posesor certificat de capa-
citate în domeniul naval. Condiţii de 
vechime: fără condiții de vechime. Oficiul 
de Căpitănie Zimnicea: Căpitan port gr.I 
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Posesor brevet maritim de speciali-
tate -fără condiții de vechime pentru 
brevete maritime; Studii superioare de 
specialitate în domeniul naval -3 ani 
vechime în funcție în domeniul naval; 
Studii superioare juridice -3 ani vechime 
într-o funcție în domeniul naval; Căpitan 
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe 
specifice: -cunoștințe operare PC; -permis 
conducere categoria B. IX.Căpitania 
Zonală Tulcea- Compartiment Cercetare 
și Autorizare Agenți Economici: Căpitan 
de port gr.I -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: domeniul naval. 
Condiţii de vechime: -3 ani vechime într-o 
funcţie în domeniul naval; -fără condiții 

de vechime pentru deținătorii de brevet 
maritim. Cerințe specifice: Cunoștinţe de 
limba engleză -nivel mediu. Căpitania 
Portului Tulcea -Serviciul Siguranța Navi-
gației, Poluare, VTMIS: Ofiter port tr.II -1 
post. Nivelul studiilor: studii medii, absol-
vite cu diplomă; Specialitatea de bază: alte 
studii (medii) și posesor certificat de 
capacitate în domeniul naval. Condiţii de 
vechime: fără condiții de vechime. Căpi-
tănia Portului Tulcea -Biroul VTMIS: 
Căpitan port specialist -1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval și posesor brevet maritim 
nivel managerial. Condiţii de vechime: 
-fără condiții de vechime pentru dețină-
torii de brevet maritim nivel managerial. 
Cerințe specifice: -Cunoștinţe de limba 
engleză; -Cunoștinţe operare PC; -Posesor 
carnet de conducere categoria B. Oficiul 
de Căpitănie Isaccea: Capitan port tr.II -1 
post. Nivelul studiilor: studii medii, absol-
vite cu diplomă; Specialitatea de bază: 
studii medii și posesor brevet de Căpitan 
fluvial sau Şef mecanic fluvial. Condiţii de 
vechime: -2 ani vechime în funcţie 
conform brevetului de Căpitan fluvial sau 
Şef mecanic fluvial. Căpitănia Portului 
Sulina: Referent specialitate gr.III -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare juridice 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de  
licenţă sau echivalentă; Vechime în 
studiile superioare necesare exercitării 
funcţiei: 6 luni vechime în specialitatea 
studiilor. X.Căpitania Zonală Dr.Tr.
Severin- Compartimentul Înmatriculări 
Nave, Personal Navigant: Căpitan port 
gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
navală; Studii superioare de specialitate 
navală cu 3 ani vechime; Posesor brevet 
capitan fluvial A sau B -fără condiții de 
vechime, Posesor brevet de timonier 
fluvial -2 ani vechime în funcție. Căpitan 
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe 
specifice: -cunoștințe operare PC; -permis 
conducere categoria B; Serviciul Sigu-
ranța Navigației, Poluare, VTMIS: 
Căpitan port gr.I -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; Specialitatea 
de bază: domeniul naval; Posesor brevet 
maritim de specialitate -fără condiții de 
vechime pentru brevete maritime; Studii 
superioare de specialitate în domeniul 
naval -3 ani vechime în funcție în dome-
niul naval; Studii superioare juridice -3 
ani vechime într-o funcție în domeniul 
naval; Căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Cerințe specifice: -cunoștințe 
operare PC; -permis conducere categoria 
B; Oficiul Căpitanie Bechet: Căpitan port 
gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Posesor brevet maritim 
de specialitate -fără condiții de vechime 
pentru brevete maritime; Studii superi-
oare de specialitate în domeniul naval -3 
ani vechime în funcție în domeniul naval; 
Studii superioare juridice -3 ani vechime 
într-o funcție în domeniul naval; Căpitan 
de port debutant -6 luni vechime. Cerințe 
specifice: -cunoștințe operare PC; -permis 
conducere categoria B. Căpitania Portului 
Orșova: Căpitan port specialist -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval sau juridic; Căpitan de port gr.I, cu 
minim 3 ani vechime în funcție; Posesor 
brevet maritim nivel managerial fără 
condiții de vechime. Cerințe specifice: 
-cunoștințe operare PC; -permis condu-
cere categoria B. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 30.08.2019, până la 
ora 14.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
02.09.2019-03.09.2019. Afișare rezultate 
selecția dosarelor: 04.09.2019, la ora 12.00. 
Termen depunere contestații: 05.09.2019, 
până la ora 12.00. Termen soluționare 

contestații și comunicare rezultate: 
05.09.2019, la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 
09.09.2019, la ora 10.00. Afișare rezultate 
probă scrisă: 10.09.2019, la ora 14.00. 
Termen depunere contestații probă scrisă: 
11.09.2019, până la ora 12.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 11.09.2019, la ora 16.00. 3.Inter-
viul: 12.09.2019, la ora 10.00. Afișare 
rezultate interviu: 13.09.2019, la ora 12.00. 
Termen depunere contestații interviu: 
16.09.2019, până la ora 12.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 16.09.2019,  la ora 16.00. Afișare 
rezultate finale: 17.09.2019, la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs și desfă-
șurarea concursului se va face astfel: 
-Pentru posturile din cadrul Autorităţii 
Navale Române, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Autorităţii Navale 
Române, localitatea Constanţa, str.Incintă 
Port, nr.1, et.9, cam.93. Persoană de 
contact: Adriana Rosen, tel.0372.419.809 
sau 0372.419.884, fax: 0241.616.124. 
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei 
Zonale Constanţa, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanţa, localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, Clădirea ANR, et.3. 
-Pentru posturile din cadrul Inspectora-
tului Tehnic Constanţa si Inspectoratului 
Tehnic Galati, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanţa, localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, Clădirea ANR, et.3. 
Persoană de contact: Daniela Dumitru, 
tel.0372.419.850. -Pentru posturile din 
cadrul Căpităniei Zonale Galați, candi-
daţii vor depune dosarele la sediul Căpită-
niei Zonale Galaţi, localitatea Galaţi, str.
Portului, nr.30. Persoană de contact: 
Trandafir Păsat, tel.0372.362.302, tel./fax: 
0236.460.318, 0236.460.248. -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, locali-
tatea Giurgiu, șos.Portului, nr.9A. 
Persoană de contact: Mirel Visan, 
tel.0372.211.015; tel./fax: 0246.214.838, 
0726.283.537. -Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Tulcea, localitatea Tulcea, str.
Portului, nr.36. Persoană de contact: 
Mihaela Ivenco, tel.0372.376.738, 
0240.512.937. -Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin, 
candidaţii vor depune dosarele la sediul, 
Căpităniei Zonale Drobeta Turnu-Se-
verin, localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Portului, nr.3. Persoană de contact: Dan 
Firulescu, tel.0372.408.451, 0252.316.493, 
fax: 0252.312.720. Tematica, bibliografia și 
rezultatele finale ale probelor de concurs 
se vor afișa la sediul instituţiei și pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre noi/
organizare/cariere.

l Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, cu 
sediul în localitatea Slobozia, B-dul Unirii, 
nr.10, judeţul Ialomiţa, anunţă scoaterea 
la concurs a postului contractual vacant 
de: îngrijitor (studii generale) -1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare; -vechimea 
în muncă: minim 5 ani. Calendarul de 
desfășurare a concursului: -11.09.2019, 
ora 9.00 -proba practică; -13.09.2019, ora 
10.00 -interviul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 30.08.2019, ora 12.00, la sediul 
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” 
Slobozia. Relaţii suplimentare la secretari-
atul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” 
Slobozia, telefon: 0243.236.322, persoană 
de contact: Iancu Elena.

l Clubul Sportiv Botoșani, cu sediul în 
localitatea Botoșani, str.Calea Națională, 
nr.44, judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: numele funcției: 1.
economist, grad profesional 1A, Compar-
timentul Financiar-Contabilitate, Resurse 

U m a n e  - 1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul Clubului Sportiv Botoșani, 
str.Calea Națională, nr.44, astfel: -Proba 
scrisă în data de 09.09.2019, ora 9.00; 
-Interviul în data de 11.09.2019, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a)studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență; b)minimum 10 ani 
vechime în specialitatea studiilor; c)abili-
tăți de comunicare; d)cunoștințe operare 
cu softuri specializate de contabilitate, 
cunoștințe operare PC; Microsoft Office 
(Word, Excell); Internet Explorer. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 19.08.2019-
30.08.2019, la sediul Clubului Sportiv, din 
localitatea Botoșani, str.Calea Națională, 
nr.44, Compartimentul Resurse Umane. 
Relaţii suplimentare la sediul Clubului 
Sportiv Botoșani, persoană de contact: 
Melinte Mariana, telefon: 0231.531.808.

l Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, cu sediul 
în localitatea Tulcea, str.Spitalului, nr.3, 
judeţul Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant, în conformitate cu prevederile HG 
nr.2017/2014, pentru modificarea și 
completerea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin HG 286/2011, poate participa la 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
sau temporar vacant, persoana care înde-
plinește conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 
-Secretar I (S). Condiţii de participare la 
concurs: -absolvent studii superioare; 
-vechime minimă 5 ani; -cunoștințe de 
Revisal, Edusal; -cunoștințe operare 
calculator Word, Excel, Power Point; 
-stare de sănătate corespunzătoare; -abili-
tăți practice; -disponibilitate la un 
program flexibil. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.09.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 10.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11.09.2019, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Clubului Sportiv Şcolar Tulcea. Relaţii 
suplimentare la sediul Clubului Sportiv 
Şcolar Tulcea, persoană de contact: 
Gheorghe Nicoleta, telefon: 0240.532.124, 
fax: 0240.532.771.

l Direcţia Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranţa Alimentelor Călărași, cu sediul 
în Călărași, strada Prelungirea Dobrogei, 
nr.4, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă determinată, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004, privind organi-
zarea activităţii sanitar-veterinare și 
pentru siguranţa alimentelor, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și prevede-
rile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale din sectorul bugetar, cu modificările 
și completările ulterioare, și Ordinului 
președintelui ANSVSA nr.168/2015, 
pentru aprobarea Normelor privind 
ocuparea prin concurs ori prin examen a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
existente la nivelul ANSVSA și al unită-
ţilor din subordinea acesteia astfel: -Şofer, 
treapta I -2 posturi. Condiţii specifice: 
-Studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau Şcoală Profesională 

Auto; -Permis conducător auto categoria 
B; -Vechime în specialitatea studiilor 
absolvite 7 ani;  -Administrator IT, treapta 
I -1 post. Condiții specifice: -Studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalau-
reat și atestat profesional cunoștinţe elec-
tronist, montator și depanator aparate 
radio și televizoare; -Vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite 7 ani; -Muncitor 
(femeie de serviciu), treapta I -1 post. 
Condiții specifice: -Studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor absol-
vite 7 ani. Concursul se va desfășura la 
sediul DSVSA Călărași, astfel: -Proba 
scrisă- 10.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu, 12.09.2019, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs vor fi depuse la 
sediul DSVSA Călărași în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
conform art.19 alin.1 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și 
relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
DSVSA Călărași, telefon: 0242.313.676, 
de luni până joi, între orele 8.30-17.00, și 
vineri, între orele 8.30-14.30, fax: 
0242.311.127, telefon: 0242.313.676, inte-
rior: 105, Compartiment Juridic și 
Resurse Umane, persoană de contact: 
consilier Ţintea Luminiţa, e-mail: offi-
ce-calarasi@ansvsa.ro.

l Direcţia Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranţa Alimentelor Călărași, cu sediul 
în Călărași, strada Prelungirea Dobrogei, 
nr.4, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă determinată, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004, privind organi-
zarea activităţii sanitar-veterinare și 
pentru siguranţa alimentelor, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și prevede-
rile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale din sectorul bugetar, cu modificările 
și completările ulterioare, și Ordinului 
președintelui ANSVSA nr.168/2015, 
pentru aprobarea Normelor privind 
ocuparea prin concurs ori prin examen a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
existente la nivelul ANSVSA și al unită-
ţilor din subordinea acesteia astfel: -Şofer, 
treapta I -2 posturi. Condiţii specifice: 
-Studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau Şcoală Profesională 
Auto; -Permis conducător auto categoria 
B; -Vechime în specialitatea studiilor 
absolvite 7 ani;  -Administrator IT, treapta 
I -1 post. Condiții specifice: -Studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalau-
reat și atestat profesional cunoștinţe elec-
tronist, montator și depanator aparate 
radio și televizoare; -Vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite 7 ani; -Muncitor 
(femeie de serviciu), treapta I -1 post. 
Condiții specifice: -Studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea studiilor absol-
vite 7 ani. Concursul se va desfășura la 
sediul DSVSA Călărași, astfel: -Proba 
scrisă- 10.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu, 12.09.2019, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs vor fi depuse la 
sediul DSVSA Călărași în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
conform art.19 alin.1 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și 
relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
DSVSA Călărași, telefon: 0242.313.676, 
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de luni până joi, între orele 8.30-17.00, şi 
vineri, între orele 8.30-14.30, fax: 
0242.311.127, telefon: 0242.313.676, inte-
rior: 105, Compartiment Juridic şi 
Resurse Umane, persoană de contact: 
consilier Ţintea Luminiţa, e-mail: offi-
ce-calarasi@ansvsa.ro.

l Primăria Petrova, cu sediul în comuna 
Petrova, str.Principală, nr.792, județul 
Maramureş, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale aprobate prin HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 1.post 
vacant contractual bibliotecar, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare cu diplomă de licență şi cunoş-
tințe operare calculator; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. 2.post vacant 
contractual muncitor (şofer-mecanic), pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: generale, permis de conducere 
categoriile: B, C, BE, TR şi cunoştințe de 
mecanică utilaje; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
09.09.2019, ora 10.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 11.09.2019, ora 
10.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul institu-
ției. Date contact: Primăria Comunei 
Petrova, telefon: 0262.363.130.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
județul Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractual vacante 
de: -Asistent medical debutant -1 post la 
Cabinet Dermato-venerologie în cadrul 
ambulatorului integrat la Spitalul Orăşe-
nesc Făget; -Îngrijitoare -1 post la Secția 
Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Făget. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 09.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 09.09.2019, ora 
12.00. Concursul se va desfăşura conform 
HG nr.286/23.03.2011 şi va avea loc la 
Blocul Administrativ al Spitalului Orăşe-
nesc Făget. Condițiile specifice pentru 
participarea la concurs: Pentru ocuparea 
funcției de asistent medical debutant: 
-studii -diplomă de Școală Sanitară Post-
liceală; -vechimea în specialitate nu este 
necesară. Pentru ocuparea postului de 
îngrijitoare: -studii -diplomă absolvire 
şcoală generală; -vechimea în specialitate 
nu este necesară. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale: 
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu au 
fost condamnați definitiv pentru săvâr-
şirea 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. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 30.08.2019, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: economist 
Chelariu Belinda, telefon: 0256.320.860, 
interior: 19, fax: 0256.320.039.

l Unitatea Militară 02474 Braşov, 
judeţul Braşov, cu sediul în Braşov, str.
Pieţii, nr.9, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante, 
pe perioadă nedeterminată, conform HG 
286/2011, astfel: -Infirmieră debutant, 
secţia chirurgie generală, 1 post; -Îngriji-
toare, ambulatoriu integrat, 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă, în data de 09.09.2019, ora 12.00; 
-interviul, în data de 12.09.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 

candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii generale: -Cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domici-
liul în România; -Cunoaşterea limbii 
române, scris şi vorbit; -Vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-Capacitate deplină de exerciţiu; -Stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-Îndeplineşte condiţiile de studii sau alte 
condiţii specifice postului scos la concurs; 
-Candidatul/candidata nu a fost condam-
nat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea posturilor vacante scoase 
la concurs: -să fie absolvent(ă) cu certi-

ficat de absolvire, de studii medii sau 
generale; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare după 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Unităţii Militare 
02474 Braşov. Relaţii suplimentare la 
sediul Unităţii Militare nr.02474 Braşov, 
persoană de contact doamna: inspector de 
s p e c i a l i t a t e  Z d r e l e a  M i h a e l a , 
tel.0268.416.393, int.111.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.11, 
cu sediul în localitatea Bârlad, str.George 
Enescu, nr.2A, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Îngrijitor învățământ 
preşcolar,  1  post ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 
10.09.2019, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 10.09.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: fără vechime. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul unității şi 
sunt cele prevăzute de art.250 lit.(I) din 

Legea 1/2011. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.11, Bârlad, str.
George Enescu. Relaţii suplimentare la 
sediul Grădiniței cu Program Prelungit 
Nr.11, persoană de contact: Plesu Elena, 
telefon: 0235.419.817.

l Primăria Comunei Feleacu, cu sediul 
în localitatea Feleacu, nr.131, județul Cluj, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante, pe perioadă nedeterminată: 
-1 post şofer, treapta II, la Comparti-
mentul Administrativ; -1 post referent 
debutant la Compartimentul Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență 
(SVSU); -1 post referent debutant la 
Compartimentul Administrativ. Condiţii 
specifice de participare la concurs: Pentru 
postul de şofer, treapta II: -studii generale 
dovedite cu certificat de absolvire; -permis 
de conducere categoria B şi D; -disponibi-
litate pentru lucru peste programul 
normal; -disponibilitate pentru lucru în 

timpul nopții; -disponibilitate pentru 
deplasări; -fără vechime. Pentru postul de 
referent debutant la Compartimentul 
SVSU: -studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -fără vechime. 
Pentru postul referent debutant la 
Compartimentul Administrativ: -studii 
medii absolvire cu diplomă de bacalau-
reat; -fără vechime în muncă. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data: 09.09.2019, ora 10.00, la 
sediul instituției. Interviul: data şi ora 
interviului vor fi anunțate după susținerea 
probei scrise, în termenul prevăzut de 
art.24 alin.5 din HG nr.286/2011. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Date contact: localitatea Feleacu, 
nr.131, comuna Feleacu, județul Cluj, tel./
fax: 0264.237.097, persoană de contact: 
Lenard Anca-Diana, inspector Comparti-
ment Fond Funciar.  

l Unitatea Militară 01403 I.L.Caragiale, 
str.Fortuna, localitatea I.L.Caragiale, 
judeţul Dâmboviţa, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
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vacant de șofer II în cadrul subunităţii de 
sprijin. Concursul se va desfășura la sediul 
UM 01403 I.L.Caragiale, astfel: -proba 
practică se va desfășura în data de 
09.09.2019, începând cu ora 10.00; -inter-
viul se va desfășura în data de 16.09.2019, 
începând cu ora 10.00. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din HG nr.286/23.03.2011, 
precum și următoarele condiţii specifice: 
-să fie absolvent de cel puţin studii gimna-
ziale. Constituie avantaj școala pentru 
mecanici auto sau echivalentă atestată cu 
certificat/diplomă; -posedă permis de 
conducere valabil, categoria D; -abilități: 
disponibilitate pentru executarea de 
misiuni pe timp îndelungat, rezistență la 
stres, cunoștințe de mecanică auto pentru 
executarea unor diagnosticări inițiale și 
executarea lucrărilor de întreținere și repa-
rații de mică complexitate; -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 
autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în 
situaţia în care va fi declarată „admisă”. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
p r e v ă z u t e  d e  a r t . 6  d i n  H G 
nr.286/23.03.2011 și se vor depune până la 
data de 30.08.2019, ora 16.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul UM 01403 
I.L.Caragiale, str.Fortuna, localitatea I.L.
Caragiale, judeţul Dâmboviţa, telefon: 
0245.660.220 -mr.Groza Rareș (loc afișare 
informații -Punct control acces).

l SC MF PLAST SERV SRL angajeaza 
Lucrator sortator deseuri reciclabile (10 
posturi)-COR 932907. CERINTE: Studii: 
gimnaziale; Calificare: Experienta: nu este 
necesara. Limba engleza: nivel mediu. Alte 
cerinte: spirit de echipa, corectitudine, 
meticulozitate. Nota: Cei interesati vor 
depune Curriculum Vitae. Contact: Email 
o f f i c e @ r e c i p l a s t . r o ,  Te l e f o n : 
+40728928346.

l Comisariatul Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați) 
organizează concurs în data de 05.09.2019, 
ora 10.00 (proba scrisă) și 09.09.2019 
(interviul) pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contractuale 
vacante din cadrul Comisariatul Județean 
pentru Protecția Consumatorilor 
Constanța, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: consilier lA 
-1 post -CJPC Constanța. Condiţiile speci-
fice obligatorii/prevăzute în fișa postului 
sunt următoarele: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei contractuale este 
de minimum 3 ani în specialitatea studiilor 
absolvite. Documentele care alcătuiesc 
dosarul de concurs, precum și bibliografiile 
aferente sunt afișate la sediul CRPCR S-E 
(Galați), în Galați, str.Egalității, nr.2 și la 
CJPC Constanța. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conțină documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 și se 
depun în perioada 19.08.2019-30.08.2019, 
la sediul CRPCR S-E (Galați), în Galați, 
str.Egalității, nr.2, Resurse Umane, 
tel.0785.205.311.

l Administraţia Bazinală de Apă Buzău 
Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Ialomiţa – cu sediul în Slobozia, str. 

M Viteazu, nr.1, judeţul Ialomiţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant: -1 post de ŞEF SISTEM 
HIDROTEHNIC DUNĂRE în cadrul 
Sistemului  Hidrotehnic  Dunăre. 
Concursul pentru ocuparea postului defi-
nitiv vacant se va organiza la sediul SGA 
Ialomiţa în data de 05.09.2019, începând 
cu ora 10:00 și va consta în probă scrisă și 
interviu. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii:- Absolvent studii superi-
oare în domeniul :  Hidrotehnică, 
Hidrologie, Îmbunătăţiri Funciare.- 
Vechime în muncă minim 6 ani, din care 5 
ani în domeniul gospodăririi apelor.Dosa-
rele pot fi depuse până la data de 
28.09.2019 ora 16:00.Relatii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0243.233.518; 
0243.230.439 sau la sediul SGA Ialomiţa, 
compartimentul RURPA – Oprea Carmen.

l Centrul Cultural „REDUTA” cu 
sediul în Brașov, str. Apollonia Hirscher, 
nr. 8, jud. Brașov, în temeiul prevederilor 
HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea a 5 funcţii 
contractuale de execuţie vacante pe 
durată nedeterminată și 1 funcţie 
contractuală de execuţie temporar 
vacantă pe durată determinată : 1.pe 
durată nedeterminată Serviciul cultură 
tradiţională - CERCETĂTOR ŞTIIN-
ŢIFIC S; Biroul resurse umane, relaţii cu 
publicul, securitate și sănătate în muncă 
CONSILIER SI ; Serviciul programe 
culturale - REFERENT DE SPECIALI-
TATE S II; Serviciul tehnic – achiziţii 
publice - MUNCITOR CALIFICAT I ; 
ŞOFER I. 2. pe durată determinată. 
Serviciul cultură tradiţională CONSI-
LIER S I. Condiţii specifice de partici-
pare la  concurs :  1 .  pe durată 
nedeterminată: Cercetător știinţific S - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licenţă : filologie, studii culturale – speci-
alizarea etnologie ; să aibă activitate de 
cercetare – dezvoltare în specialitate sau 
în învăţământul superior de cel puţin 2 
ani sau de cel puţin 4 ani în alte activi-
tăţi  ; constituie avantaj activitatea de 
cercetare în etnologie. Consilier S I studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licenţă: știinţe ale comunicării, filologie, 
psihologie, sociologie sau marketing; 
vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 ani și 6 luni; limba engleză 
nivel avansat (scris, vorbit); constituie 
avantaj cunoștinţele pentru adminis-
trarea unui site și utilizarea reţelelor 
sociale. Referent de specialitate S II - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licenţă : știinţe ale comunicării, 
marketing, sociologie, filologie, studii 
culturale sau arte; vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni. 
Muncitor calificat I studii medii sau 
școală profesională cu atestat de califi-
care în specialitate electrică ; vechime în 
specialitatea studiilor de minimum 9 ani.
Şofer I studii medii sau general; vechime 
în muncă de minimum 3 ani; carnet de 
conducere categoria B.1. pe durată deter-
minată - Consilier S I studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 ani și 6 luni; curs de manager 
de proiect. Concursurile se vor organiza 
la sediul instituţiei, astfel  : pe durată 
nedeterminată - proba scrisă. Cercetător 
știinţific, Consilier și Referent de speciali-

tate în 09.09.2019, ora 10,00. proba prac-
tică. Muncitor calificat I în 10.09.2019, 
ora 09,00; Şofer I în 10.09.2019, ora 13,00. 
data și ora interviurilor se vor comunica 
ulterior. 1. pe durată determinată proba 
scrisă 02.09.2019, ora ora 10,00; proba 
orală 04.09.2019, ora 10,00.Candidaţii 
vor depune dosarele la Biroul Resurse 
Umane pentru postul pe durată determi-
nată până în 23.08.2019, ora 16,00 și 
pentru posturile pe durată nedeterminată 
până în 02.09.2019, ora 16,00. Condiţiile 
de desfășurare ale concursurilor și biblio-
grafiile se afișează la sediul instituţiei și 
pe site-ul www.centrulculturalreduta.ro. 
Detal i i  suplimentare la telefon 
0268.419706, doamna Moca Doina.

l S.C. Conluxart Solution SRL, Brașov, 
str. Poienelor nr. 8, cam. 3, bl. 1, Sc. A, etaj 
8, ap. 48, J08/2595/2017, CUI 38215724, 
angajează muncitori necalificaţi, COR 
931301. Rugăm CV la  adrian.chiper@
yahoo.com.

l Unitatea Militară 0149 F Bucuresti 
scoate Ia concurs funcţii de ofiţer în dome-
niul achiziţiilor publice. Candidaţii trebuie 
să fie absolvenţi de studii superioare econo-
mice /juridice /administrative /tehnice cu 
diplomă de licenţă și să aibă experienţă în 
domeniu de minim 5 ani. Derularea unor 
contracte de execuţie de lucrări și/sau din 
fonduri europene constituie un avantaj. 
Cererile de înscriere se depun Ia sediul 
instituţiei din bld. Geniului nr 42B sector 
6. Relaţii Ia telefon: 021.408.10.77; 
021.408.12.31.

l În scopul  desfășurării  activităţii, în 
condiţii de eficienţă si eficacitate, CMEB 
SA, cu sediul din Splaiul Unirii, nr. 76, 
Corp A, Mezanin si etaj 1, Bucuresti Sector 
4, scoate la concurs, pe durată nedetermi-
nată, cu normă întreagă, urmatoarele 
posturi, după cum urmează: Serviciul 
Registratura, Administrativ, Arhivă -1 post 
asistent analist; Sectia Infrastructura -1 
post  manager îmbunatatiri procese, 1 post 
inginer; Serviciul Achizitii -1 post șef 
serviciu; Serviciul Resurse Umane Salari-
zare -1 post manageri îmbunătăţiri 
procese, -1 post inspector resurse umane; 
Secţia Infrastructura -6 posturi de instala-
tori, -1 post de electrician, -6 posturi de 
sudori, -1 post de zidar, -1 post de maca-
ragiu, -4 posturi de masinist la masini 
pentru terasamente, -1 post de muncitor 
necalificat, -2 posturi de soferi; Serviciul 
Comercial, Aprovizionare, Contracte 1 
post șef serviciu. Dosarele de înscriere se 
vor depune la sediul companiei  începând 
cu data de 14.08.2019 și până la data de 
22.08.2019, inclusiv, ora 12,00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: Cererea de 
înscriere la concurs însotita de CV; copia 
actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii și ale altor acte ce atestă efectuarea 
unor specializări/cursuri necesare ocuparii 
postului; copii dupa certificatele de califi-
care în meserii; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată de către medicul de familie. Copiile de 
pe actele prezentate vor fi însoţite de 
documentele originale. Criteriile de selecţie 
și condiţiile de participare la concurs, 
tematica si bibliografia sunt precizate în 
Anunţurile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturile mai sus menţionate  și  
se găsesc la sediul companiei, etaj.1, si pe 
pagina de internet a CMEB SA la adresa 
www.cmeb.com.ro. Informatii la telefon: 
0728.121.056 –Serviciul Resurse Umane, 
Salarizare.

l Compania de construcți i  ILA 
VORHABEN SRL angajează muncitori cu 
experiență în construcții: dulgheri, fierari 
betoniști, montatori pereți și plafoane din 
ghips carton, zidari pietrari, zugravi și 
zugravi tencuitori pentru proiecte în Timi-
șoara. Cei interesați sunt rugați să parti-
cipe la sesiunea de interviuri organizate în 

Timișoara, str.Zorile, nr.3, jud.Timiș. 
Pentru mai multe informații suplimentare 
ne puteți contacta la numărul de telefon: 
0721.270.075.

l Anunț Spitalul Clinic “Sfânta Maria” 
cu sediul în București, B-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -1 (un) post referent 
grad I -Serviciul Registratură Adminis-
trativ Tehnic: -nivel studii medii, perioada 
nedeterminată, vechime în specialitate 3 
ani 6 luni. Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de căsătorie; 
-copie acte studii și alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă și după caz în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de participare 
la concurs: -are cetăţenie română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de familie 
sau de unităţi sanitare abilitate; -îndepli-
nește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
execepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante si temporar vacante, 
conform Ordinului M.S. nr.1470/2011; 
-diplomă de bacalaureat; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -09 septembrie 2019, ora 
10.00 -proba scrisă; -11 septembrie 2019, 
ora 10.00 –interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: -30 august 
2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare:  
compartiment RUNOS, tel.0212/223.559.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea organizează concurs în data de 
09.09.2019 pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a 1 post contractual temporar 
vacant de asistent medical generalist (PL) 
la Substaţia de  Ambulanţă Drăgășani. 
Condiţii: -diplomă de școală sanitară post-
liceală sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform <LLNK 11997   
797 20 301   0 33>H.G. nr.797/1997;di-
plomă bacalaureat; -vechime in munca –
minim 6 luni in munca si specialitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor:-26.08.2019 –30.08.2019 
pana la ora 14.00 –termen pentru depu-
nere dosare;-09.09.2019 ora 10.00 – proba 
scrisă;11.09.2019 ora 10.00 – proba prac-
tica.Relaţii suplimentare se obţin de la 
Compartimentul  RUNOS-telefon 
0250/731030 int. 117 sau pe site-ul insti-
tutiei www.ambulantavalcea.ro. Manager 
general, Dr. Padureanu Dan Constantin.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea organizează concurs in data 
de  09.09.2019  pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminata a urmatoarelor 
posturi:►1 post contractual vacant de asis-
tent medical generalist  PL la Substatia 
de  Ambulanta Horezu. Condiţii: -diplomă 

de școală sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform <LLNK 11997   797 20 301   0 
33>H.G. nr.797/1997;-diplomă bacalaure-
at;-vechime in munca –minim 6 luni in 
munca si specialitate;-concurs pentru 
ocuparea postului..►1 post contractual 
vacant de sofer autosanitara II la Substatia 
de  Ambulanta Horezu , Punct de lucru 
Sinesti. Condiţii: -studii medii -diplomă de 
bacalaureat; -vechime minimă în speciali-
tate - 3 ani, inregistrata in cartea de 
munca;-permis conducere categoriile B, 
C;-perfecţionări: certificat de ambulanti-
er;-concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor:-19.08.2019 –30.08.2019 
pana la ora 14.00 – termen pentru depu-
nere dosare;-09.09.2019 ora 10.00 – proba 
scrisă;-11.09.2019 ora 10.00 – proba prac-
tica. Relaţii suplimentare se obţin de la 
Compartimentul RUNOS –telefon 
0250/731030 int. 117 sau pe site-ul insti-
tutiei www.ambulantavalcea.ro. Manager 
general, Dr. Padureanu Dan Constantin.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - 
Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua 
Berceni nr. 12,  Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
temporar vacant, pe durata determinata in 
cadrul Serviciului R.U.N.O.S. - Comparti-
ment Salarizare, astfel: 1 POST ECONO-
MIST DEBUTANT; - diplomă de 
bacalaureat;  - diplomă de licență în speci-
alitate; - aptitudini operare PC. Concursul 
se va desfășura la sediul instituţiei, astfel: 
1.  Selecția de dosare - 23.08.2019, se 
afișează la avizierul unității și pe site-ul 
spitalului. 2.  Proba scrisă - 
02.09.2019, ora 09.00., în amfiteatrul 
centrului de excelenţă în neurochirurgie. 
3.  Proba practică - 05.09.2019, ora 
09.00.,  în cadrul structurii organizatorice. 
4.  Interviul - 10.09.2019, ora 09.00., în 
cadrul structurii organizatorice. Persoa-
nele interesate pot depune dosarul de 
înscriere în perioada 14.08.2019-22.08.2019 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - 
Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 021 334 30 25, 
interior 1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. 
și pe site-ul spitalului www.bagdasar-ar-
seni.ro.  

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - 
Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi vacante, 
corespunzator functiilor contractuale,  în 
cadrul structurilor organizatorice din 
spital după cum urmează:  - 1 POST 
REFERENT DE SPECIALITATE 
GRADUL I; - diploma de bacalaureat; - 
diploma de licenta – stiinte juridice; - 6 ani 
si 6 luni in specialitate. 1 POST REFE-
RENT DE SPECIALITATE GRADUL I; 
- diploma de bacalaureat; - diploma de 
licenta; - 6 ani si 6 luni in specialitate. 1 
POST REFERENT DE SPECIALITATE 
GRADUL I; - diploma de bacalaureat; - 
diploma de licenta - profil tehnic; - 6 ani si 
6 luni in specialitate. 1 POST DE ECONO-
MIST SPECIALIST I A. - diploma de 
bacalaureat; - diploma de licenta - stiinte 
economice; - 6 ani si 6 luni in specialitate. 1 
POST DE ANALIST I; - diploma de baca-
laureat; - diploma de licenta in specialitate; 
- 3 ani si 6 luni vechime in activitatea de 
i n f o r m a t i c a .  4  P O S T U R I  D E 
MUNCITOR CALIFICAT IV - LIFTIER; 
- scoala generala; - autorizatie ISCIR; - 
disponibilitate de lucru in ture. 1 POST 
DE MUNCITOR CALIFICAT II - TELE-
FONIST; - scoala generala; - certificat de 
calificare profesionala - telefonist; - 6 ani 
vechime in meserie. 1 POST DE MAGA-
ZINER; - diploma de bacalaureat;  - apti-
tudini operare PC; - 6 luni vechime in 
activitate. 1 POST SEF BIROU APROVI-
ZIONARE TRANSPORT GRADUL II; - 
diploma de bacalaureat; - diploma de 
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licenta in specialitatea biroului; - 5 ani 
vechime in specialitate. 2 POSTURI DE 
MUNCITOR CALIFICAT II - ELEC-
TRICIAN; - scoala generala; certificat de 
calificare profesionala - electrician; - 6 ani 
vechime in meserie.  1 POST DE 
MUNCITOR CALIFICAT II - LACATUS 
MECANIC; - scoala generala; - certificat 
de calificare profesionala - lacatus 
mecanic; - 6 ani vechime in meserie. - 1 
POST DE MUNCITOR CALIFICAT II - 
INSTALATOR; - scoala generala; -certi-
ficat de calificare profesionala - instalator; 
- 6 ani vechime in meserie. - 1 POST DE 
MUNCITOR CALIFICAT I - TAMPLAR 
- scoala generala; - certificat de calificare 
profesionala - tamplar; - 9 ani vechime in 
meserie. -1 POST DE MUNCITOR CALI-
FICAT II - ZUGRAV;  - scoala generala; - 
certificat 
de calificare profesionala - zugrav; - 6 ani 
vechime in meserie. - 1 POST DE  
OPERATOR DATE I; - diploma de baca-
laureat; - aptitudini operare PC; - 6 ani si 6 
luni vechime in activitate. - 1 POST DE 
SECRETAR DACTILOGRAF IA; - 
diploma de bacalaureat; -  aptitudini 
operare PC; - 3 ani si 6 luni vechime in 
activitate. - 2 POSTURI DE REGIS-
TRATOR MEDICAL; - diploma de baca-
laureat; - aptitudini operare PC;  6 luni 
vechime in activitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei, astfel: 1. 
Selecția de dosare - 02.09.2019, se afişează 
la avizierul unității şi pe site-ul spitalului. 
2. Proba scrisă - 09.09.2019, ORA 09.00., în 
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în 
Neurochirurgie. 3. PROBA PRACTICĂ - 
12.09.2019, ORA 09.00., în cadrul structu-
rilor 
organizatorice. 4. Interviul  - 17.09.2019, 
ORA 09.00., în cadrul structurilor organi-
zatorice. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 
14.08.2019-29.08.2019 (inclusiv), ora 14.00, 
la sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021 334 30 25, interior 1122  şi  
1123  Serviciul R.U.N.O.S. şi pe site-ul 
spitalului www.bagdasar-arseni.ro. 
Manager, Andi Nodiț.

l În conformitate cu prevederile art.7 din 
Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
art.38 din Ordonanța de Urgență a Guver-
nului nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în dome-
niul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, Anexa nr. 2, litera D numărul 
curent 4, coloana a 4-a din Hotărârea 
Guvernului nr.21 din 14 ianuarie 2015 
privind organizarea şi funcționarea Minis-
terului Transporturilor, modificată prin 
Hotărârea nr. 730 din 13 septembrie 2018 
şi art.4 din Legea nr. 265 din 7 noiembrie 
2008 privind gestionarea siguranței circu-
lației pe infrastructura rutieră, republicată, 
Autoritatea Rutieră Română- A.R.R., cu 
sediul în b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 
1 Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante, în cadrul instituției:-Con-
cursul pentru ocuparea postului vacant de 
referent de specialitate gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
Biroul Audit Public Intern şi Organizare 
Sistem de Control Intern Managerial, va 
consta în susţinerea unei lucrări scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate şi 
a unui interviu.Candidaţii înscrişi pentru 
ocuparea postului vacant de referent de 
specialitate gradul II (S) la Biroul Audit 
Public Intern şi Organizare SCIM, trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:a) 
pregătire de bază: studii superioare dove-
dite cu diplomă de licenţă în domeniul 
fundamental ştiințe sociale- Domeniul de 
licență: Drept, Științe administrative, 
Științe ale comunicării, Sociologie, Asis-

tență socială, Relații internaționale şi 
studii europene, Științe politice, precum şi 
o experienţă profesională în domeniul 
controlului intern managerial;b) vechime 
în specialitate: minim 6 luni;c) nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar;d) cunoştinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook).-Concursul pentru 
ocuparea postului vacant de referent de 
specialitate gradul II (S) cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă la Serviciul Achiziții 
Publice, va consta în susţinerea unei 
lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate şi a unui interviu.Candi-
daţii înscrişi pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II 
(S) la Serviciul Achiziții Publice, trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:a) 
pregătire de bază: studii superioare dove-
dite cu diplomă de licenţă în domeniul 
fundamental ştiințe sociale - Domeniul de 
licență: Drept, Științe administrative, 
Științe ale comunicării, Sociologie, Asis-
tență socială, Relații internaționale şi 
studii europene, Științe politice, Adminis-
trarea afacerilor, Cibernetică, statistică şi 
informatică economică, Contabilitate, 
Economie, Finanțe, Management, 
Marketing, Economie şi afaceri internațio-
nale, precum şi o experienţă profesională 
în domeniul achizițiilor publice;b) speciali-
zare în domeniul achizițiilor publice; c) 
vechime în specialitate: minim 6 luni;d) nu 
are menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar;e) cunoştinţe operare calcu-
lator: Pachetul Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook).Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de econo-
mist gradul IA (S) cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă la Biroul Administrativ 
din cadrul Serviciului, Administrativ, 
Corespondență, Arhivă şi Transport- 
Departamentul Juridic şi Administrativ, 
va consta în susţinerea unei lucrări scrise 
de verificare a cunoştinţelor de specialitate 
şi a unui interviu.Candidaţii înscrişi 
pentru ocuparea postului vacant de econo-
mist gradul IA (S) la Biroul Administrativ 
din cadrul Serviciului, Administrativ, 
Corespondență, Arhivă şi Transport - 
Departamentul Juridic şi Administrativ, 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:a) pregătire de bază: studii superi-
oare dovedite cu diplomă de licenţă în 
domeniul fundamental ştiințe sociale- 
Ramura de ştiință- Științe economice, 
Domeniul de licență: Administrarea aface-
rilor, Cibernetică, statistică şi informatică 
economică, Contabilitate, Economie, 
Finanțe, Management, Marketing, 
Economie şi afaceri internaționale;b) 
vechime în specialitate: minim 7 ani;c) nu 
are menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar;d) cunoştinţe operare calcu-
lator: Pachetul Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook).-Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de refe-
rent de specialitate gradul IA (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
Serviciul Licenţe şi Programe de Transport 
din cadrul Direcţiei Licențiere şi Autori-
zare, va consta în susţinerea unei lucrări 
scrise de verificare a cunoştinţelor de 
specialitate şi a unui interviu.Candidaţii 
înscrişi pentru ocuparea postului vacant 
de referent de specialitate gradul IA (S) la 
Serviciul Licenţe şi Programe de Transport 
din cadrul Direcţiei Licențiere şi Autori-
zare, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:a) pregătire de bază: studii superi-
oare dovedite cu diplomă de licenţă în 
domeniul fundamental ştiințe inginereşti- 
Ramura de ştiință- Ingineria transportu-
rilor, Domeniul de licență: Ingineria 
autovehiculelor, Ingineria transporturi-
lor;b) vechime în specialitate: minim 7 
ani;c) nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar;d) cunoştinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Outloo-
k).-Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II 
(S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă 
din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. 
Botoşani, va consta în susţinerea unei 
lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate şi a unui interviu.Candi-
daţii înscrişi pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II 
(S) din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. 
Botoşani, trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii:a) nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă: ştiințe inginereşti, econo-
mice sau juridice, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, docu-
mentul de recunoaştere/ echivalare a aces-
tuia emis în condiţiile legii de către 
autoritatea administraţiei publice centrale 
competente;b) vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minim 
6 luni dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point. 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II 
(S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă 
din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. 
Dâmbovița, va consta în susţinerea unei 
lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate şi a unui interviu.Candi-
daţii înscrişi pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II 
(S) din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. 
Dâmbovița, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:a) nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă: ştiințe inginereşti, 
economice sau juridice, ori studii echiva-
lente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, docu-
mentul de recunoaştere/ echivalare a aces-
tuia emis în condiţiile legii de către 
autoritatea administraţiei publice centrale 
competente;b) vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minim 
6 luni dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate; c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar;e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point.
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
IA (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă 
din cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. Olt, 
va consta în susţinerea unei lucrări scrise 
de verificare a cunoştinţelor de specialitate 
şi a unui interviu. Candidaţii înscrişi 
pentru ocuparea postului vacant de refe-
rent de specialitate gradul IA (S) din 
cadrul Agenției Teritoriale A.R.R. Olt, 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:a) nivelul studiilor: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă: ştiințe inginereşti, economice 
sau juridice, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum şi, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul de 
studii în străinătate, documentul de recu-
noaştere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea admi-
nistraţiei publice centrale competente;b) 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 7 ani dovedită în 
unul sau mai multe dintre domeniile 
menţionate; c) permis de conducere cate-

goria B;d) nu are menţiuni înscrise în 
certificatul de cazier judiciar;e) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office: Windows 
Word, Excel, Power Point.-Concursul 
pentru ocuparea celor 4 (patru) posturi 
vacante din cadrul Serviciului Inspecție 
Periodică- Direcția Siguranța Infrastruc-
turii Rutiere- Departamentul Siguranța 
Infrastructurii Rutiere, va consta în susţi-
nerea unei lucrări scrise de verificare a 
cunoştinţelor de specialitate şi a unui 
interviu. Candidaţii înscrişi pentru 
ocuparea celor 2 (două) posturi vacante de 
inspector de specialitate gradul IA (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă din 
cadrul Serviciului Inspecție Periodică - 
Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere- 
Departamentul Siguranța Infrastructurii 
Rutiere, trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:a) nivelul studiilor: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
şi diplomă de master recunoscute, în una 
dintre specialităţile construcţiei şi proiec-
tării drumurilor şi podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria trans-
porturilor sau ingineria autovehiculelor 
rutiere, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum şi, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul de 
studii în străinătate, documentul de recu-
noaştere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea admi-
nistraţiei publice centrale competente, 
precum şi o experienţă profesională de cel 
puţin 7 ani dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate; b) studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
în cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer 
minim 10 ani în sistematizarea traficului 
rutier, experiență atestată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar;e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea celor 2 
(două) posturi vacante de inspector de 
specialitate gradul II (S) cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă din cadrul Serviciului 
Inspecție Periodică- Direcția Siguranța 
Infrastructurii Rutiere- Departamentul 
Siguranța Infrastructurii Rutiere, trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:a) 
nivelul studiilor: studii superioare dovedite 
cu diplomă de licenţă şi diplomă de master 
recunoscute, în una dintre specialităţile 
construcţiei şi proiectării drumurilor şi 
podurilor, respectiv din domeniile inginerie 
civilă, ingineria transporturilor sau ingi-
neria autovehiculelor rutiere, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art. 153 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străină-
tate, documentul de recunoaştere/ echiva-
lare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente, precum şi o experi-
enţă profesională de cel puţin 3 ani dove-
dită în unul sau mai multe dintre 
domeniile menţionate;b) studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă în cazul 
poliţistului rutier în grad de ofiţer minim 
10 ani în sistematizarea traficului rutier, 
experiență atestată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar;e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point.
Concursul pentru ocuparea celor 2 (două) 
posturi vacante din cadrul Serviciului 
Inspecție Suplimentară- Direcția Sigu-
ranța Infrastructurii Rutiere- Departa-
mentul Siguranța Infrastructurii Rutiere, 
va consta în susţinerea unei lucrări scrise 
de verificare a cunoştinţelor de specialitate 
şi a unui interviu.Candidaţii înscrişi 

pentru ocuparea postului vacant de 
inspector de specialitate gradul IA (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă din 
cadrul Serviciului Inspecție Suplimenta-
ră-Direcția Siguranța Infrastructurii 
Rutiere- Departamentul Siguranța Infras-
tructurii Rutiere, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:a) nivelul studiilor: 
studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă şi diplomă de master recunoscute, 
în una dintre specialităţile construcţiei şi 
proiectării drumurilor şi podurilor, 
respectiv din domeniile inginerie civilă, 
ingineria transporturilor sau ingineria 
autovehiculelor rutiere, ori studii echiva-
lente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, docu-
mentul de recunoaştere/ echivalare a aces-
tuia emis în condiţiile legii de către 
autoritatea administraţiei publice centrale 
competente, precum şi o experienţă profe-
sională de cel puţin 7 ani dovedită în unul 
sau mai multe dintre domeniile menţio-
nate; b) studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă în cazul poliţistului 
rutier în grad de ofiţer minim 10 ani în 
sistematizarea traficului rutier, experiență 
atestată de Inspectoratul General al Poli-
ţiei Române;c) permis de conducere cate-
goria B;d) nu are menţiuni înscrise în 
certificatul de cazier judiciar;e) cunoştinţe 
operare calculator: MS Office: Windows 
Word, Excel, Power Point.Candidaţii 
înscrişi pentru ocuparea postului vacant 
de inspector de specialitate gradul I (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă din 
cadrul Serviciului Inspecție Suplimentară- 
Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere- 
Departamentul Siguranța Infrastructurii 
Rutiere, trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:a) nivelul studiilor: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
şi diplomă de master recunoscute, în una 
dintre specialităţile construcţiei şi proiec-
tării drumurilor şi podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria trans-
porturilor sau ingineria autovehiculelor 
rutiere, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum şi, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul de 
studii în străinătate, documentul de recu-
noaştere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea admi-
nistraţiei publice centrale competente, 
precum şi o experienţă profesională de cel 
puţin 4 ani dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate;b) studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
în cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer 
minim 10 ani în sistematizarea traficului 
rutier, experiență atestată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar;e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point.
Concursul pentru ocuparea celor 2 (două) 
posturi vacante din cadrul Serviciului 
Gestiune Audit Siguranță Rutieră- 
Direcţia Siguranța Infrastructurii Rutiere- 
Departamentul Siguranța Infrastructurii 
Rutiere, va consta în susţinerea unei 
lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate şi a unui interviu.Candi-
daţii înscrişi pentru ocuparea celor 2 
(două) posturi vacante de inspector de 
specialitate gradul II (S) cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă din cadrul Serviciului 
Gestiune Audit Siguranță Rutieră- 
Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere- 
Departamentul Siguranța Infrastructurii 
Rutiere, trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a) nivelul studiilor: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
şi diplomă de master recunoscute, în una 
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dintre specialităţile construcţiei şi proiec-
tării drumurilor şi podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria trans-
porturilor sau ingineria autovehiculelor 
rutiere, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, precum şi, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul de 
studii în străinătate, documentul de recu-
noaştere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea admi-
nistraţiei publice centrale competente, 
precum şi o experienţă profesională de cel 
puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate;b) studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă 
în cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer 
minim 10 ani în sistematizarea traficului 
rutier, experiență atestată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; e) 
cunoştiințe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point. 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de inspector de specialitate gradul 
II (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă 
din cadrul Serviciului Colectare, Prelu-
crare, Analiză Date şi Reglementări 
Tehnice- Direcţia Siguranța Infrastructurii 
Rutiere- Departamentul Siguranța Infras-
tructurii Rutiere, va consta în susţinerea 
unei lucrări scrise de verificare a cunoştin-
ţelor de specialitate şi a unui interviu.
Candidaţii înscrişi pentru ocuparea 
postului vacant de inspector de specialitate 
gradul II (S) din cadrul Serviciului Colec-
tare, Prelucrare, Analiză Date şi Regle-
mentări Tehnice- Direcţia Siguranța 
Infrastructurii Rutiere- Departamentul 
Siguranța Infrastructurii Rutiere, trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:a) 
nivelul studiilor: studii superioare dovedite 
cu diplomă de licenţă şi diplomă de master 
recunoscute, în una dintre specialităţile 
construcţiei şi proiectării drumurilor şi 
podurilor, respectiv din domeniile inginerie 
civilă, ingineria transporturilor sau ingi-
neria autovehiculelor rutiere, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străină-
tate, documentul de recunoaştere/ echiva-
lare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente, precum şi o experi-
enţă profesională de cel puţin 3 ani dove-
dită în unul sau mai multe dintre 
domeniile menţionate;b) studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă în cazul 
poliţistului rutier în grad de ofiţer minim 
10 ani în sistematizarea traficului rutier, 
experiență atestată de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române;c) permis de 
conducere categoria B;d) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar;e) 
cunoştinţe operare calculator: MS Office: 
Windows Word, Excel, Power Point.
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de consilier juridic gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
Serviciul Juridic şi Contencios Adminis-
trativ- Direcția Juridică, Petiții şi Relații 
Internaționale- Departamentul Juridic şi 
Administrativ, va consta în susţinerea unei 
lucrări scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate şi a unui interviu.Candi-
daţii înscrişi pentru ocuparea postului 
vacant de consilier juridic gradul II (S) la 
Serviciul Juridic şi Contencioas Adminis-
trativ- Direcția Juridică, Petiții şi Relații 
Internaționale- Departamentul Juridic şi 
Administrativ, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a) pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental ştiințe 
sociale - Ramura de ştiință - Științe juri-
dice, Domeniul de licență: Drept;b) 

vechime în specialitate: minim 6 luni;c) nu 
are menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar;d) cunoştinţe operare calcu-
lator: Pachetul Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook).Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de consi-
lier juridic gradul IA (S) cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă la Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ- Direcția Juri-
dică, Petiții şi Relații Internaționale- 
Departamentul Juridic şi Administrativ, 
va consta în susţinerea unei lucrări scrise 
de verificare a cunoştinţelor de specialitate 
şi a unui interviu.Candidaţii înscrişi 
pentru ocuparea postului vacant de consi-
lier juridic gradul IA (S) la Serviciul 
Juridic şi Contencioas Administrativ- 
Direcția Juridică, Petiții şi Relații Interna-
ționale- Departamentul Juridic şi 
Administrativ, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a) pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental ştiințe 
sociale- Ramura de ştiință- Științe juridice, 
Domeniul de licență: Drept;b) vechime în 
specialitate: minim 7 ani;c) nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar;d) cunoştinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook).Dosarele de concurs 
se depun la sediul Autorităţii Rutiere 
Române- A.R.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 
38, sector 1 Bucureşti, până la data de 
29.08.2019 ora 16.30.Concursul va consta 
în 3 etape succesive:a) Selecţia dosarelor 
de înscriere;b) Proba scrisă: proba scrisă va 
avea loc la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române- A.R.R., b-dul Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, în data 
de 06.09.2019 ora 10.00;c) Interviul: -inter-
viul se va susţine la sediul central al Auto-
rităţii Rutiere Române- A.R.R., b-dul 
Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucureşti, 
în data de 12.09.2019 ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021/3134853 Serviciul Resurse Umane. 
Bibliografia şi alte informaţii necesare 
desfăşurării concursului sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul www.arr.ro.
Dosarele de concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

l Laboratorul de Control Doping, scoate 
la concurs postul contractual de execuție 
vacant: consilier gr.II -Compartimentul de 
cercetare pentru prevenirea dopajului. 
Concursul va avea loc la sediul instituției 
din Bucureşti, B-dul Basarabia, nr.37-39, 
sectorul 2, după cum urmează: -în data de 
06.09.2019, ora 10.00 -proba scrisă; -în 
data de 12.09.2019, ora 10.00 -proba 
interviu. Condițiile de participare generale 
si specifice, precum si tematica si biblio-
grafia de concurs se afişează la sediul 
L.C.D. şi pe site-ul www.lcd.gov.ro. Relații 
suplimentare la telefon: 0371.012.753 sau 
0737.021.745.

l Direcţia Locală de Evidenţă a Persoa-
nelor Sector 6 organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Serviciului Evidența Persoanelor Sector 
6.Concursul se organizează la sediul insti-
tuţiei din Bucureşti, str. Hanul Ancuţei nr. 
4, sector 6, în data de 17.09.2019, ora 10:00 
-proba scrisă.Condiţiile de participare la 
concurs: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Științe juridice şi cursuri 
de perfecționare” Control intern/ manage-
rial.Vechime minimă: 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III –a, 
la sediul instituţiei, respectiv  în perioada 
14.08 –02.09.2019.Bibliografia se afişează 
pe site-ul şi la avizierul instituţiei. Infor-

maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la nr. de tel.: 021.434.13.31– 
Serviciul Resurse Umane, Juridic, 
persoană de contact -inspector resurse 
umane, Mic Silvia.

l Unitatea Militară 02439 Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant de personal civil 
contractual:-1 post vacant de execuţie 
„Economist debutant” în compartimentul 
monitorizare cheltuieli de personal şi fisca-
litate;-studii: superioare universitare de 
licenţă, în domeniul economic;-vechime: 
fără vechime în specialitatea studiilor 
universitare absolvite; -proba scrisă: 
09.09.2019 ora 10.00;-interviul: 13.09.2019, 
ora 10.00;-data limită de depunere a dosa-
relor: 30.08.2019 ora 15.00.Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se va 
face la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada 
Institutul Medico -Militar nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 0213196006 
interior 130.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor  Suceava, cu sediul 
în Suceava, str. Scurtă, nr. 2, anunţă, orga-
nizarea concursului în vederea ocupării a 
10 posturi contractuale de execuţie 
vacante, pe perioada determinată:-8 
posturi medic veterinar, grad I, 1 post 
medic veterinar, grad III, 1 post asistent 
veterinar IA conform Ordinulului preşe-
dintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007;-3 posturi 
inginer grad I, 1 post inginer grad II 
conform Ordinului preşedintelui 
A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008. Condiţiile gene-
rale sunt cele stabilite prin art. 3, literele 
a-g din H.G. Nr.286/2011;Concursul va 
avea loc în data de: 17 septembrie 2019, 
ora 10:00 la sediul din Suceava, str. Scurtă 
nr. 2. Data şi ora interviului vor fi susţinute 
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise.Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune  în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului, termenul limită de 
depunere fiind data de 30 august 2019, ora 
1500,  la  secretar iatul  înst i tut i -
ei,tel.0230522848.Condiţiile generale şi 
specifice de participare la concurs, calen-
darul de desfăşurării concursului, biblio-
grafia, actele necesare în vederea înscrierii 
la concurs, sunt afişate la sediul instituţiei 
şi pe pagina de internet a instituţiei: http://
www.ansvsa.ro -Suceava.

l Unitatea Militară 02414 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea  postului 
vacant de personal civil contractual, Medic 
veterinar debutant din cadrul Laborato-
rului monitorizare şi inspecţie sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, 
studii superioare, astfel:-01.10.2019, ora 
11.00 –probă scrisă;-07.10.2019, ora 10.00 
–interviul.-data limită de depunere dosa-
relor –30.08.2019, ora 15.30.Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02414, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sector 1, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare.

l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual Economist gr. II, 
Birou salarizare, financiar-contabil /
Diplomă de licenţă a studiilor superioare 
în domeniul Economic, specializarea 
Economie generală/ Finanţe bănci/ Mana-
gement financiar contabil, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea domeniului de 
licenţă de minim 6 luni, astfel:-08.10.2019, 
ora 09.00 -proba scrisă;-14.10.2019, ora 
08.00 -interviul.-data limită de depunere a 
dosarelor –30.08.2019, ora 14,00.Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs Pîrlogea 

Gabriela, la telefon: 021/350.51.13, interior 
519, de luni până vineri, între orele 08.00-
14.00.Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01961 Otopeni, strada Zborului nr. 1, loca-
litatea Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice necesare.

l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea a următoarelor posturi 
vacante de personal civil contractual: -un 
post de Muncitor calificat III (electrician)/ 
Școală profesională de specialitate (în 
domeniul întreţinerii şi reparaţiilor instala-
ţiilor electrice) sau Studii gimnaziale/ 
şcoală profesională/ medii şi curs de califi-
care în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor 
instalaţiilor electrice, Autorizaţie de 
exploatare a instalaţiilor electrice interi-
oare, joasă tensiune, medie tensiune, cu o 
vechime în muncă de minim 1 an şi în 
specialitate de minim 6 luni, astfel:-
23.09.2019, ora 09.00 -proba scrisă;-
2 7 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  o r a  0 8 . 0 0  - p r o b a 
practică;-04.10.2019, ora 08.00 -inter-
viul.-data limită de depunere a dosarelor 
–30.08.2019, ora 14,00.Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs Gavrilă Laurenţiu, la 
telefon: 021/350.51.13, interior 135, de luni 
până vineri, între orele 08.00-14.00.-un 
post de Muncitor calificat I (electrome-
canic)/ Școală profesională/ Studii medii 
cu diplomă de bacalaureat cu profil eletro-
tehnic/ meseria electromecanic auto sau 
Școală profesională/ Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat şi curs de califi-
care în domeniul electromecanic, cu o 
vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni, 
astfel:-23.09.2019, ora 09.00 -proba scrisă;-
27.09.2019, ora 08.00 -proba prac-
tică;-04.10.2019, ora 08.00 -interviul.-data 
l imită  de  depunere  a  dosarelor 
–30.08.2019, ora 14,00.Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs Scarlat Florin, la 
telefon: 021/350.51.13, interior 455, de luni 
până vineri, între orele 08.00-14.00.-un 
post de Îngrijitor/ Studii gimnaziale/ medii 
cu o vechime în muncă de minim 6 luni, 
astfel:-23.09.2019, ora 09.00 -proba prac-
tică;-27.09.2019, ora 08.00 -interviul;-data 
l imită  de  depunere  a  dosarelor 
–30.08.2019, ora 14,00.Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs Ponov Ovidiu, la 
telefon: 021/350.51.13, interior 138, de luni 
până vineri, între orele 08.00-14.00.Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 01961 Otopeni, 
strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 
judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare.

l Aeroclubul României  cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante –personal 
contractual -în data  de 09.09.2019, ora 
10.00  proba scrisă, respectiv în data 
16.09.2019, ora 10.00 interviu.Dosarele  se 
depun la  sediul Aeroclubului României  
până la data 30.08.2019, ora 12.00.Relaţii 
suplimentare se obţin  la telefon 
0372.705.952. Candidaţii trebuie  să înde-
plinescă condiţiile specifice pentru postu-
rile scoase la concurs astfel:Pilot instructor 
cl.a III-a –1 post la AT Piteşti:-studii medii 
şi licenţă personal navigant; -deţinător al 
licenţei de pilot şi al calificării/ certifica-
tului de instructor pentru minim o clasă/
un tip de aeronave.Calendarul  de  desfă-
şurare a concursului:-19.08 -30.08.2019 
-depunere dosare  înscriere concurs (ora 
12,00);-02.09.2019 -selecţie dosare  şi 
afisare rezultat ora (ora 12,00);-03.09.2019 
-depunere contestaţii selecţie dosare (ora 
12,00);-04.09.2019 -soluţionare contestaţii 
selecţie dosare şi afişare rezultat contestaţii 
(ora 12,00);-09.09.2019 -proba scrisă –ora 
10.00;-10.09.2019 -afişare rezultate proba 
scrisă, ora 12,00;-11.09.2019 -contestaţii 

probă scrisă, ora 12,00;-12.09.2019 -afişare 
rezultat contestaţii probă scrisă, ora 12,00;-
16.09.2019 -interviu începând cu ora 
10,00;-16.09.2019 -afişare rezultate 
interviu ora 15,00;-17.09.2019 -depunere 
contestaţii interviu ora 15,00;-18.09.2019 
-soluţionare contestaţii interviu şi afişare 
rezultate finale, ora 15,00. Informaţii 
privind înscrierea la concurs şi depunerea 
dosarelor Candidaţii trebuie să îndepli-
nescă condiţiile minime de vechime în 
specialitate  necesare exercitării funcţiei.În 
termen de  10 zile de la publicarea anun-
ţului, respectiv până în data de 30.08.2019  
ora 12:00,  candidaţii depun dosarul de 
concurs care va conţine obligatoriu:a) 
Formularul de înscriere (se pune la dispo-
ziţie de către Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României);b) Copia actului 
de identitate;c) Copia diplomei de studii şi 
a altor acte care atestă efectuarea speciali-
zării;d) Copii licenţe care atestă speciali-
zarea pentru postul solicitat; e) Copia 
carnetului de muncă  şi/ sau adeverinţă 
care  să ateste vechimea în muncă şi după 
caz, vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei;f)  Curriculum Vitae;g) 
Cazierul judiciar;h) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie sau  de 
către unităţi sanitare abilitate şi  care să 
conţină în clar, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia -în format standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Actele prevăzute la  pct 2 lit.b)-e) vor fi 
prezentate şi în original, în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu acestea.

l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea  următoarelor posturi 
vacante de personal civil contractual: -un 
post de Șef birou gr. II, birou antrenament 
simulare şi cooperare militară internaţio-
nală, centru antrenament prin simulare/ 
Diplomă de licenţă a studiilor superioare 
în domeniile Inginerie aerospaţială, Mana-
gement aeronautic, Sisteme de securitate 
aeriană, Aviaţie şi Apărare Antiaeriană/ 
Brevet de pilot civil şi/sau militar/ Titlul de 
clasificare: pilot instructor zbor şi 
instructor sintetic de zbor/ Calificarea 
operaţională de pilot comandant, cu o 
vechime în muncă şi în specialitatea dome-
niului de licenţă de minim 5 ani, astfel:-
3 0 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  o r a  0 9 . 0 0  - p r o b a 
scrisă;-04.10.2019, ora 08.00 -inter-
viul.-data limită de depunere a dosarelor 
–30.08.2019, ora 14,00.-un post de Refe-
rent de specialitate gr. I, birou antrena-
ment simulare şi cooperare militară 
internaţională, centru antrenament prin 
simulare/. Diplomă de licenţă a studiilor 
superioare în domeniul domeniile Ingi-
nerie aerospaţială, Management aerona-
utic, Sisteme de securitate aeriană,/ Brevet 
de pilot civil şi/ sau militar/ Titlul de clasi-
ficare: pilot instructor zbor şi instructor 
sintetic de zbor/ Calificarea operaţională 
de pilot comandant, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea domeniului de 
licenţă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel:-
30.09.2019, ora 09.00 -proba scrisă;-
04.10.2019, ora 08.00 -interviul.-data 
l imită  de  depunere  a  dosarelor 
–30.08.2019, ora 14,00.-un post de Refe-
rent IA (durata muncii o fracţiune de 
normă de 4 ore/ zi, 20 ore/ săptămână), 
birou antrenament simulare şi cooperare 
militară internaţională, centru antrena-
ment prin simulare /Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat şi studii postliceale 
în domeniul mecanic/ aviaţie aeronave şi 
motoare de aviaţie, cu o vechime în muncă 
şi în specialitatea domeniului de licenţă de 
minim 6 ani şi 6 luni, astfel:-30.09.2019, 
ora 09.00 -proba scrisă;-04.10.2019, ora 
08.00 -interviul.-data limită de depunere a 
dosarelor –30.08.2019, ora 14,00.Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute de la 
secretarul comisiei de concurs Andreescu 
Marcela, la telefon: 021/350.51.13, interior 
518, de luni până vineri, între orele 08.00-
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14.00.Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01961 Otopeni, strada Zborului nr. 1, 
localitatea Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice nece-
sare.

l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, 
scoate la concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 1 post Şef Serviciu 
(S) II; 3 posturi Inspector de specialitate 
(S) IA  4 posturi Inspector de specialitate 
(S) I ;4 posturi Inspector de specialitate 
(S) II; 2 posturi Inspector de specialitate 
(S) debutant; 2 posturi Referent (M) I; 2 
posturi Referent (M) II; 3 posturi Referent 
(M) debutant; 1 post Curier (M;G). Proba 
scrisă se va desfăşura în data de 
09.09.2019, iar proba interviu în data de 
13.09.2019; ora şi locul de desfăşurare al 
concursului (proba scrisă şi proba de 
interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.
assmb.ro. Termenul limită de înscriere va 
fi data de 30.08.2019, orele 14:00, dosarul 
de concurs urmând să fie depus la Servi-
ciul  Resurse Umane din cadrul Adminis-
traţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 
Bucureşti din Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 
1, Bl. B2, Parter, Sector 4. Informaţii 
suplimentare privind condiţiile specifice 
pentru înscrierea şi participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la sediul 
instituţiei la Serviciul Resurse Umane, pe 
site-ul instituţiei www.assmb.ro sau la 
telefon 031.433.74.45/031.433.74.46.

l U.M. 01812 Moara Vlăsiei, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru încadrarea a 5 posturi 
vacante de personal civil contractual, 
astfel: A. posturi de conducere:1. şef birou 
gr. II, birou salarizare/ studii universitare 
cu diplomă de licenţă în domeniul ştiințe 
economice, cu o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor de minim 5 ani; 
-10.09.2019, ora 09.00 –proba scrisă;-
13.08.2019, ora 10.00 –interviul.B. posturi 
de execuție:1. expert gr. I, birou achiziţii şi 
management contracte/ studii universitare 
cu diplomă de licenţă în domeniul ştiințe 
economice şi curs de specializare în dome-
niul achizițiilor publice, cu o vechime în 
muncă de minim 6 ani şi 6 luni;-
09.09.2019, ora 11.00 –proba scrisă;-
13.09.2019, ora 10.00 –interviul.2. expert 
gr. I, birou evidență personal/ studii 
universitare cu diplomă de licenţă într-
unul din domeniile ştiințe economice, 
ştiințe juridice, ştiințe administrative sau 
sociologie şi curs în domeniul resurselor 
umane şi/ sau experiență profesională în 
domeniul resurselor umane de minim 1 
an, cu o vechime în muncă de minim 6 ani 
şi 6 luni;-16.09.2019, ora 11.00 –proba 
scrisă;-20.09.2019, ora 10.00 –interviul.3. 
economist debutant, birou salarizare/ 
studii universitare cu diplomă de licenţă 
în domeniul ştiințe economice, finanțe sau 
contabilitate; -09.09.2019, ora 09.00 –
proba scrisă;-13.09.2019, ora 09.00 –inter-
viul.4. economist debutant, birou 
contabilitate/ studii universitare cu 
diplomă de licenţă în domeniul ştiințe 
economice, finanțe sau contabilitate; 
-09.09.2019, ora 13.00 –proba scrisă;-
13.09.2019, ora 12.00 –interviul.Data 
limită de depunere a dosarelor este 
30.08.2019, ora 14.00. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se va face 
la sediul U.M. 01812 Moara Vlăsiei, 
judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare.Datele de contact 
ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiilor de concurs:Meaută Cristina, 
telefon 021/3159895, interior 1069/135.

l UM 01829 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
execuție de personal civil contractual, 
expert gr. II/ studii superioare, cu o 

vechime în muncă de minim 3 ani şi 6 luni 
şi o vechime în specialitatea studiilor de 
minim 1 an, astfel:-09.09.2019, ora 10.30 
-proba scrisă;-13.09.2019, ora 10.00 –inter-
viul;-data limită de depunere a dosarelor 
-30.08.2019, ora 15.30. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01829 Bucureşti, str. 
Padina, nr. 41-49, sector 1, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare.Date de contact ale secretari-
atului, la telefon: 021/3194000, interior 
1076-110, 138.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie 
Plastică Reparatorie şi Arsuri cu sediul în 
Bucureşti Calea Griviţei nr. 218, sector 1, 
telefon –021/2240947, fax 021/2240930 
Cod Fiscal 4967072, reprezentată prin 
EC. Pîrvu Ionela Liliana  având funcţia 
de Manager Interimar organizează în 
perioada 05.09.2019 ora 9,  proba scrisă 
-13.09.2019, proba interviu, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, cu normă intreagă, 
pe perioadă nedeterminată în conformi-
tate cu HGR 286/2011 modificată prin 
H.G.R nr.269/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant, cores-
punzator funcţiilor contractual şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice:Denumirea 
posturilor:-1 post aistent medical genera-
list (PL) –Secţia Clinică Chirurgie Plastică 
Microchirurgie Reconstructivă I Arşi;-1 
post infirmiera -Secţia Clinică Chirurgie 
Plastică Microchirurgie Reconstructivă I 
Arşi.Condiţii generale:-să fie ceţaţean 
romăn sau ceţaţeanul unui stat aparţi-
nand U.E.;-cunoaşte limba romană scris şi 
vorbit;-are vărsta minimă reglementată de 
prevederile legale.Dosarul de înscriere la 
concurs va cuprinde următoarele docu-
mente:-cerere de înscriere la concurs, 
adresată conducătorului unităţii;-act 
identitate în original şi copie;-documente 
în original şi copie,  care să ateste nivelul 
studiilor, diplomă şcoală generălă, 
diplomă bacalaureat, diplomă absolvire 
şcoală sanitară postliceală în specialitatea 
medicină generală,  acte care atestă efec-
tuarea unor cursuri/ specializari, adeve-
rinţă absolvire curs infirmieră;-certificat 
de membru O.A.M.G.M.A.M.R si aviz 
anual, în termen;-asigurare de malpraxis. 
-copia carnetului de muncă şi/ sau  adeve-
rinţă care să ateste vechimea in muncă 
după data de 01.01.2011, în meserie sau în 
specialitatea studiilor;-cazierul judiciar; 
-certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R 
şi aviz anual, în termen;-asigurare de 
malpraxis. -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie;-curri-
culum vitae. Condiţii specifice:-şcoala 
sanitară post liceală  şi  minim 6 luni 
vechime, pentru postul de asistent medical 
generalist;-şcoala generală şi minim 6 luni 
vechime în muncă, pentru postul de infir-
mieră.Data limită până la care se  pot 
depune actele pentru dosarul de concurs, 
este 28.08.2019 orele 15,00  reprezentând 
10 zile lucrătoare de la afişarea anunţului 
la sediul spitalului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei sau la 
telefon 021/2240947 int. 124, persoana de 
contact :biroul RUNOS -Marcu Maria.
Informaţii privind desfaşurarea concur-
sului sunt afişate pe pagina de internet a 
spitalului: www.arsuri.ro. 

l UM 01829 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
execuție de personal civil contractual, 
muncitor calificat II (montator-reglor, 
depanator aparate electronice, telecomu-
nicații, radio)/ studii medii sau studii 
generale, cu o vechime în muncă de 3 ani 

şi 6 luni, curs de calificare în meseria de 
montator-reglor, depanator aparate elec-
tronice, telecomunicații, radio, astfel:-
2 3 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  o r a  1 0 . 3 0  - p r o b a 
scrisă;-27.09.2019, ora 10.00 -inter-
viul;-data limită de depunere a dosarelor 
-30.08.2019, ora 15.30.Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01829 Bucureşti, str. 
Padina, nr. 41-49, sector 1, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secreta-
riatului, la telefon: 021/3194000, interior 
1076-110, 138.

l Şcoala”Mărțişor”, sector 4, anunță 
concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant 
de bibliotecar. Relații la sediul şcolii, 
telefon 0213325811.

l Anunţ Public de Scoatere la Concurs a 
postului vacant de Documentarist, Gradul 
I (S).Institutul Național pentru Cercetare 
şi Formare Culturală organizează, în 
temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, 
republicată, a Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Legii -cadru nr. 153/2047 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor măsuri în dome-
niul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal -bugetare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în peri-
oada 19.08.2019-19.09.2019, concursul 
pentru ocuparea postului contractual de 
execuție, vacant, de DOCUMENTARIST, 
gradul I, în cadrul Compartimentului 
Proiecte şi Standarde Ocupaționale.
condiţii specifice postului:1.Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă 
durată acreditate, absolvite cu diplomă de 
licență, în domeniul ştiințe umaniste şi 
arte (conservarea şi restaurarea operei de 
artă).2.Perfecţionări (specializări): master 
în gestiunea patrimoniului cultural, certi-
ficat mobilitatea colecțiilor, certificat 
formator.3.Vechimea în muncă/ speciali-
tate necesară: minim 6 ani.4.Cunoştinţe 
de operare/ programare pe calculator: 
Microsoft Office Excel, PowerPoint (nivel 
avansat).5.Limbi străine: limba engleză 
nivel mediu.6.Abilităţi, calităţi şi aptitu-
dini necesare: capacitate de comunicare, 
relaţionare şi cooperare în echipă, capaci-
tate de analiză si sinteză, adaptabilitate la 
situaţii noi, putere de concentrare în 
condiţii de stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic, corectitudine, moralitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi şi față de parte-
nerii şi colaboratorii INCFC, spirit de 
inițiativă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală.7.Cerinţe speci-
fice: cunoaşterea legislaţiei în domeniul 
formării profesionale şi educației perma-
nente; disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit în anumite condiţii; 
disponibilitate pentru deplasări în interes 
de serviciu în ţară şi străinătate;Depu-
nerea dosarelor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la data de 
02.09.2019, ora 17.00, la sediul Institutului 
Național pentru Cercetare şi Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministerului 
Culturii -intrarea din Blvd. Mircea Voda 
-etaj 2, camera 219), compartimentul 
Resurse Umane. Persoana de contact este 
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.
Calendarul concursului:1. Proba scrisă, ce 
va consta în redactarea unei lucrări, pe 
baza bibliografiei date şi se va desfăşura în 
data de 06.09.2019, ora 14.00 (fără a se 

depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la 
sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Minis-
terului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Voda -etaj 2, camera 217).2. Interviul se se 
va desfăşura în data 13.09.2019, ora 14.00, 
la sediul INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Minis-
terului Culturii -intrarea din Blvd. Mircea 
Voda -etaj 2, camera  217).Rezultatul final 
al concursului se afişează la sediu şi pe 
pagina de internet a INCFC (www.cultu-
radata.ro), până la data de 19.09.2019.

l Institutul Naţional de Statistică organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată a unor posturi 
contractuale vacante de execuție necesare 
derulării unor grant-uri din cadrul Direc-
ției de statistici agricole şi de mediu.-1 
Post   Expert  I A: -Perioada septembrie 
2019 –februarie 2020.Condiţii specifi-
ce:-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma de 
licență sau echivalentă;-vechime în speci-
alitatea studiilor: minimum 7 ani;-cunoaş-
terea reglementărilor naționale şi 
internaționale în domeniul contabilitatii  
mediului.-2 Posturi   Expert  I: -Perioada 
septembrie 2019 –iulie 2020.Condiții 
specifice:-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul: ştiințe sociale, ştiințe ingine-
reşti, matematică şi ştiintele naturii;-ve-
chime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: minim 5 ani;-cunoaş-
terea reglementărilor naționale şi interna-
tionale în domeniul statisticii agriculturii.
Concursul se organizează la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică, din bd. Liber-
tăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, în data de 
09.09.2019 ora 10:00 proba scrisă şi 
13.09.2019 ora 10:00 interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică, bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5,  Bucureşti ,  în perioada 
19.08.2019-30.08.2019, luni-joi în inter-
valul orar 08.00-16.30 şi vineri 08.00-
14.00.Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 5 din Regu-
lamentul-cadru aprobat prin Ordinul 
S.G.G. nr. 818/05.06.2018.Condiţiile de 
participare la concurs aprobate şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică şi pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro).Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Institutului Naţional de Statistică 
şi la numărul de telefon: (021) 317.77.82.

l Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă 
Populară Maramureş, cu sediul în Baia 
Mare, strada Dealul Florilor, numărul 1, 
județul Maramureş, organizează concurs 
în data de 09.09.2019, ora 10.00 (proba 
scrisă), şi în data de 16.09.2019, ora 10.00 
(proba interviu), pentru postul contrac-
tual vacant de muzeograf SI A, în vederea 
ocupării pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii generale de participare la 
concurs: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la art.3 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii specifice 
de participare: -1 post -muzeograf SI A 
(funcție de execuție în cadrul Biroului de 
Educație Muzeală, Expoziții Temporare, 
Valorificare Patrimoniu): -Studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă dome-
niul de licența Limbă şi literatură -specia-
lizarea Limba şi literatura română sau în 
combinație cu o limbă şi literatură 
modernă/clasică/literatură universală şi 
comparată; domeniul de licență Istorie; 
domeniul de licență Studiul patrimo-

niului; domeniul de licență Studii cultu-
rale -specializarea: Etnologie, Turism 
cultural; Condiții de vechime: minim 5 
ani vechime în specialitatea studiilor; 
-Disponibilitate la program de lucru 
prelungit, inclusiv în zilele de sâmbătă, 
duminică şi sărbători legale datorită 
specificului instituției muzeale, cu acor-
darea zilelor libere corespunzătoare celor 
lucrate; -Adaptabilitate la munca în 
echipă; -Cunoaşterea la nivel mediu a cel 
puțin unei limbi străine de circulație 
internațională (engleză, franceză,  
germană), dovedită prin diplomă sau 
certificat; -Cunoştinte medii de operare 
pe calculator (Word, Excel), dovedite prin 
diplomă sau certificat. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă 
Populară Maramureş până la data de 
29.08.2019, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare privind bibliografia şi conţinutul 
dosarului de înscriere se pot obţine de la 
sediul instituției: Baia Mare, strada 
Dealul Florilor, numărul 1, persoană de 
contact: Burdea Adeluța, telefon: 
0262.276.895.

PRESTĂRI SERVICII
l Înființare societate Bucureşti şi Ilfov, 
consultanță fiscală gratuită. Pentru detalii 
sunați la: 0785.099.091.

CITAŢII
l Domnul Beches Romeo Eugen, cu 
ultimul domiciliu în Localitatea Bistrița, 
strada Toamnei, Nr.25, este chemat la 
Instanța Judecătoriei/Tribunalului 
Bistrița, strada Alba Iulia, Nr.1, Cod 
Poştal 420178, Secția Civilă, Sala 1, în ziua 
de 10 septembrie 2019, ora 9.00, în calitate 
de pârât în Dosarul nr.3608/198/2016, în 
proces cu Pop Lenuța, în calitate de recla-
mant(ă) în dosarul mai sus menționat, ce 
are ca obiect acțiunea de Fond- succesiune 
disjungere.

l Pârâții Onofrei Constantin şi Prisecaru 
Mariana Dorina sunt citați la Tribunalul 
Botoşani la termenul din 04.09.2019, ora 
8 .30 ,  termen din  recurs ,  dosar 
nr.10889/193/2008*, în contradictoriu cu 
recurenta Albota Livia, dosar având ca 
obiect fond funciar şi anulare acte.

l Numita Nagy Ujvari Beatrice-Edith, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în com.Chere-
chiu, sat Târguşor, nr.99, jud.Bihor, este 
citată la Judecătoria Oradea pe data de 
Joi, 26.09.2019, ora 08.30, completul C17- 
Civil, camera 3, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.18304/271/2018, în 
procesul având ca obiect succesiune cu 
reclamanta Stoianoff (fostă Uivari) Anna.

l Boghiţoi Adi- Mihai, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru data de 
03.09.2019, ora 12.00, la sediul notarului 
public Agachi Stelian din Botoşani, strada 
Calea Naţională nr.103 A, în dosarul 151/ 
2019, privind succesiunea defunctei 
Boghiţoi Eugenia, decedată la data de 
25.06.2018, cu ultimul domiciliu în Boto-
şani, România. În caz de neprezentare şi 
fără a face dovada acceptării moştenirii în 
termen de un an de la decesul autorului, 
cel citat este prezumat că a renunţat la 
moştenire. 

DIVERSE
l Anunțăm deschiderea procedurii pe 
cale judecătorească de declarare a morții 
în dosarul nr.3147/289/2019 aflat pe rolul 
Judecătoriei Reghin pentru numitului 
UNGVARI ALEXANDRU, născut la 
data de 15.09.1957. Invităm orce persoană 
care are informații despre UNGVARI 
ALEXANDRU să le depună la dosarul 
cauzei.
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l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu S.C. 
ALIA NORD S.R.L. anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Construire a doua corpuri de 
locuinte A - 2S+P+24E+25ED si B - 
2S+P+11E+12ED, legate printr-un corp 
de legatura 2S+P, spatii de servicii, impre-
jmuire, organizare de santier, propus a fi 
amplasat in Bucuresti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 167B. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 si la sediul titula-
rului din Bucuresti, sectorul 1, Str.Arh. 
Grigore Cerchez nr.12, in zilele de luni-vi-
neri, intre orele 09.00-12.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bucuresti.

l Aceasta informare este efectuata de  SC 
Avellana Harvest Natura SRL, cu sediul in 
mun. Arad, str. I.L. Caragiale, nr. 22, jud. 
Arad, ce intentioneaza sa solicite de la 
ABA Crisuri Oradea obtinerea unui Aviz 
de gospodarire a apelor pentru,,Infiintare 
plantatie de aluni Avellana in extravilanul 
loc. Cermei, com. Cermei “, jud. Arad. 
Aceasta investitie este o investitie noua. Ca 
rezultat al procesului de realizare a inves-
titiei nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
carile si completarile ulterioare.Persoanele 
care doresc sa obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea Avizului de 
gospodarire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului  la adresa sus mentio-
nata sau pot inainta observatii in termen 
de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. 
Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. 
Oradea, jud. Bihor.

l SC Concept Solution System SRL, cu 
sediul în București, str.Giurgiului, nr.124, 
Sector 4, București, înregistrată cu 
CUI:RO25709076, informează pe cei inte-
resați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea Depozitare și dezmembrare 
deșeuri reciclabile (DEEE), pe amplasa-
mentul din Sectorul 4, Șos.Berceni, 
nr.104F, București. Informaţii se pot soli-
cita la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei Lukoil) între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul APM 
București în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului.

l Comunicat. S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi „INCERTRANS” S.A. cu 
sediul în București, str. Calea Grivitei nr. 
391-393, sector 1,  înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ș t i  s u b  n r . 
J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de 
Înregistrare: RO4282451, informăm  
investitorii  și acţionarii societăţii că, în 
conformitate  cu prevederile Regulamen-
tului nr.5/2018 art.125 (2), Raportul pentru 
Semestrul I 2019 al S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi „INCER-
TRANS” S.A. a fost transmis  către A.S.F 
și BVB-Piaţa AeRO. Acest raport poate fi 
consultat  la cerere  la sediul societăţii din 
str. Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1, pe 
website-ul societatii incertrans@incertrans.
ro sau la adresa  www.bvb.ro la simbolul 
INCT. Informaţii suplimentare la telefon 
0213162337. Consiliul de Administraţie al 
SC Institutul de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA. Președinte, Adrian 
Stefanoiu.

l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu S.C. 
ALIA NORD S.R.L. anunta publicul inte-

resat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Construire a doua corpuri de 
locuinte A- 2S+P+24E+25ED si B- 
2S+P+11E+12ED, legate printr-un corp 
de legatura 2S+P, spatii de servicii, impre-
jmuire, organizare de santier, propus a fi 
amplasat in Bucuresti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 167B. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 si la sediul titula-
rului din Bucuresti, sectorul 1, str. Arh. 
Grigore Cerchez nr.12, in zilele de luni-vi-
neri, intre orele 09.00-12.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bucuresti.

LICITAŢII
l Debitorul Moldocons Grup SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Proprietate imobiliara – 
”teren extravilan in suprafata de 60.234 
mp” situata in Comuna Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, avand  nr. cadastral 10316, 
inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, 
prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 
1415/2009 si 1886/2009 eliberate de OCPI 
– Prahova, Biroul de Cadastru si Publici-
tate Imobiliara Valenii de Munte. Pret 
pornire licitatie – 35.750,00 Euro; 2.
Proprietate imobiliara – ”teren extravilan 
in suprafata de 169.959 mp. gasiti la 
masuratoare si din acte 170.166 mp” 
situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 55, 
Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 
1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris 
in Cartea Funciara nr. 1408, a Comunei 
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierea nr. 9954/2008, eliberata de 
OCPI – Prahova, Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. 
Pret pornire licitatie – 153.500,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Proprietate imobiliara – 
”teren  extravilan in suprafata de 
34.221mp” situata in Comuna Gura Viti-
oarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 
57 ,  Parce le le  Lv1719/26  s i  De 
1719/29,avand nr. cadastral 10318, inscris 
in Cartea Funciara nr. 1411, a Comunei 
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, 
eliberata de OCPI – Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii 
de Munte. Pret pornire licitatie – 
29.500,00 Euro exclusiv TVA; Terenurile 
prezentate sunt scoase spre vanzare la 
pachet (nu se vand separat). 4.Bunuri 
mobile de tip obiecte de inventar, aparti-
nand MOLDOCONS GRUP SRL, in 
valoare de 29.327,34 Lei exclusiv TVA; 
5.Bunuri mobile de tip materiale, aparti-
nand MOLDOCONS GRUP SRL, in 
valoare de 47.984,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru propri-
etatile imobiliare ”terenuri” -2.500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Pretul Regulamentului de 
licitatie pentru ”Obiectele de inventar si 
Stocul de marfa„ -1.000,00 Lei exclusiv 
TVA.-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru proprietatile imobilare, obiectele 
de inventar si stocul de marfa, apartinand 
MOLDOCONS GRUP SRL, reprezinta 
35% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON 
deschis la Garanti Bank SA -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini si 

Regulamentului de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
22.08.2019, ora 09:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
29.08.2019; 05.09.2019; 12.09.2019; 
19.09.2019, ora 09:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. 

l Aeroclubul României cu sediul în Bucu-
rești, sector 1, B-dul Lascăr Catargiu, nr. 
54, organizează licitație publică deschisă 
pentru închirierea unei suprafeţe de 150 
mp din incinta clădirii, Hangar– corp 
clădire C1- A C R A; situate la Secţia de 
Reparaţii și Întreţinere de Bază, în judeţul 
Dolj, localitatea Craiova, Calea București 
nr. 323 A, cu destinația -Producere suban-
samble pentru aeronave ultraușoare. Data 
limită pentru depunerea ofertelor este 
20.08.2019, ora 10,00 la sediul AR. Data 
de deschidere a ofertelor este 20.08.2019 
ora 11:00. Contractele de închiriere se vor 
încheia pentru o perioadă de 10 ani. 
Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul AR. Tel /fax. 021. 312.36.19.

l Private Liquidation Group IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al societății 
Somptuos Serv SRL societate în faliment, 
in bankruptcy, en faillite - procedură ce 
face obiectul dosarului nr.552/1285/2018, 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Cluj, având sediul în  Cluj Napoca, str. 
Gheorghe Dima, nr. 11, ap. 33, jud. Cluj, 
CUI 22844370, număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J12/5159/2007, în 
temeiul art.154 și următoarele din Legea 
85/2014 și cu respectarea regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 26.07.2019, prin 
prezenta anunțăm vânzarea la licitație 
publică a bunului mobil: autoturism 
RENAULT MEGANE SCENIC RX4, 
nr. de identificare VF1JAB30E25495501, 
număr de înmatriculare CJ 07 SOM. 
Vânzarea autoturismului urmează a se 
face prin licitație publică la data de 
18.09.2019 începând cu ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,  
iar prețul de pornire al licitației este de 
11.500,00. În situație de nereușită licitația 
se reia la data de 25.09.2019 respectiv 
02.10.2019. Persoanele care doresc să 
participe la procedura de lichidare vor 
depune oferte de cumpărare la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau 
la adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu cel 
puțin 24 de ore înainte de ora de începere 
a licitației publică. Nerespectarea terme-
nului atrage decăderea din dreptul de a 
mai participa la licitația publică.  Titu-
larii ofertelor de cumpărare au obligația 
să depună cu cel puțin 24 de ore înainte 
de ora de începere a licitației publică o 
garanție de 10% din prețul de pornire al 
licitației în contul unic de insolvență al 
societății debitoare SOMPTUOS SERV 
SRL deschis la LIBRA INTERNET 
B A N K  c o n t  I B A N 
RO27BREL0002002072700100. Neres-
pectarea termenului atrage decăderea 
din dreptul de a mai participa la licitația 
publică. Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul judiciar 
care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 
strigări succesive.  Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să 
permită opțiuni și supralicitări, oferă 

prețul cel mai mare, iar atunci când 
există un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației.Informații 
suplimentare se pot obține de la lichi-
dator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax și adresa de e-mail 
ale autorităţii contractante: Primăria 
Municipiului Toplița,  Toplița, Strada 
Nicolae Bălcescu, nr.14, judeţul Harghita, 
telefon: 0266/341.772, fax: 0266/341.871, 
e-mail: secretariat@primariatoplita.ro. 
2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax și adresa de e-mail ale 
biroului de la care se poate solicita docu-
mentaţia de atribuire. Dacă este cazul, 
costul și condiţiile de plată în vederea 
obţinerii documentaţiei de atribuire: Biroul 
de investiții, achiziții din cadrul Primăriei 
Municipiului Toplita, cu sediul în munici-
piul Toplita, judeţul Harghita, Strada 
Nicolae Bălcescu, nr.14, judeţul Harghita, 
telefon: 0266/341.772, fax: 0266/341.871, 
e-mail: secretariat@primariatoplita.ro. 
Preţul documentaţiei de atribuire este: 
Fără cost.  3.a)Locul prestării serviciilor: 
conform documentaţiei de atribuire; b)
Obiectul concesionării; natura și dimensi-
unea prestărilor: Serviciul public privind 
înființare distribuţie a gazelor naturale din 
localitatea Toplița, judeţul Harghita, 
conform HG209/2019. c)Termenul de 
finalizare sau durata contractului: 49 de 
ani. 4.a)Termenul de depunere a ofertelor: 
08.10.2019, ora 10.00; b)Adresa la care 
trebuie transmise ofertele: Primăria Muni-
cipiului Toplița, cu sediul în municipiul 
Toplița, judeţul Harghita, Strada Nicolae 
Bălcescu, nr.14, judeţul Harghita, telefon: 
0266/341.772, fax: 0266/341.871, e-mail: 
secretariat@primariatoplita.ro. c) Limba 
sau limbile în care trebuie redactate ofer-
tele: română; d) Data, ora și locul deschi-
derii ofertelor: 08.10.2019, ora 12.00, 
Strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița, 
judeţul Harghita. 5. Condiţiile personale, 
tehnice și financiare pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertanţii: conform docu-
mentaţiei de atribuire. 6.Criterii utilizate la 
atribuirea contractului: conform docu-
mentaţiei de atribuire. 7.După caz, procen-
tajul minim din lucrări care trebuie 
acordat părţilor terţe: conform documen-
taţiei de atribuire. 8.Data trimiterii spre 
publicare a anunţului de participare: 
13.08.2019. 9.Denumirea și adresa orga-
nismului competent de rezolvare a contes-
taţiilor și, după caz, de mediere. Informaţii 
exacte privind termenele de depunere a 
contestaţiei și, după caz, denumirea, 
adresa, numărul de telefon, numărul de 
fax și adresa de e-mail ale biroului de la 
care se pot obţine aceste informaţii:  Tribu-
nalul Harghita, Secţia de Contencios-Ad-
ministrativ, cu sediul în orașul Miercurea 
Ciuc, strada Szasz Endre, nr.6, judeţul 
Harghita, telefon: 0266/311.275, fax: 
0266/314.482, e-mail tr-harghita@just.ro.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al judeţului 
Călărași, cu sediul în Călărași, Str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, Bl.A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil, reprezentând fostul 
spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea 
privată a judeţului Călărași, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași 
nr.187/20.09.201 8 privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al 
judeţului Călărași. Imobilul scos la 
vânzare prin licitaţie publică cu strigare 
este compus din 11 construcţii, cu supra-
faţa construită totală de 2.099mp și teren 
în suprafaţă măsurată totală de 23.406mp 
și 23.402mp suprafaţa din acte și repre-
zintă fostul Spital Dor Mărunt. Imobilul 
are numărul cadastral 22560 (nr.vechi 810) 
înscris în Cartea Funciară nr.22560 (nr.
vechi 547) a localităţii Dor Mărunţ. Preţul 

de pornire al licitației publice cu strigare 
este de 273.920lei (fără TVA). Dosarul de 
licitaţie poate fi procurat zilnic dc la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al judeţului 
Călărași din municipiul Călărași, str.1 
Decembrie 1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora), 
tronson 3, judeţul Călărași, începând cu 
data de 14.08.2019, ora 09.00, până pe 
data de 22.08.2019, ora 13.00, la preţul de 
300lei. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 5.478Iei. Documentele de partici-
pare la licitaţie sunt cele menţionate în 
Instrucţiunile constituite ca anexă la HCJ 
nr.262/20.12.2018 și vor fi depuse în plicuri 
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public și 
Privat al judeţului Călărași, cu sediul în 
municipiul Călărași. Str.1 Decembrie 1918, 
nr.1 A. Bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călărași, până pe data de 28.08.2019, ora 
15.00. Deschiderea plicurilor va aven loc la 
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al judeţului 
Călărași în data dc 29.08.2019, ora 10.00. 
în prezenta tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afișarea listei cu ofertanţii calificaţi la lici-
taţia publică cu strigare, să aibă loc pe 
data de 29.08.2019, ora 12.00, la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al judeţului 
Călărași. Licitaţia va avea loc în sala de 
ședinţe a Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public și Privat al 
judeţului Călărași, pe data de 02.09.2019, 
ora  11.00. Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa dnei Enciu Dorina, telefon: 
0342/405.912.

PIERDERI
l Pierdut Card ADR colete emis pe 
numele MATEI ROMULUS DUMITRU. 
Il declar nul.

l Pierdut certificat de înmatriculare al 
Societății AGRO FRUCT PARTNERS 
SRL,  f i ind  înreg is t rata  sub  nr.
J23/826/2019, CUI:30916442. Îl declar nul.

l Pierdut chitanțier de la seriile nr.892034-
892050 al Societății Cumpăna 1993 SRL, 
cu sediul social în București, str.Alexander 
von Humboldt, J40/16655/1993, CUI: 
RO4264242. Se declară nul.

l Pierdut legitimație de serviciu, pe 
numele Oprescu Mihai Daniel, emisă de 
Ministerul Afacerilor Externe. O declar 
nulă.

l SC Autogara Internaţională Rahova SA 
cu sediul în București, șos. Alexandriei, nr. 
164, sect. 5, declară pierdute și nule, docu-
mentele de control pentru transporturi 
rutiere de persoane prin servicii ocazionale 
în trafic cu următoarele numere: -0026065; 
0026066; 0026082; 0026084; 0026085; 
0026086; 0026087; 2008743; 2008744; 
2008756; 2008757; 2008758; 2008759; 
2008760; 2008761; 2008762; 0041501; 
0041502; 0041503; 0041504; 0041505; 
0041870; 0041872.

l SC Roa Innovation Technology SRL, cu 
sediul în București, str. Antiaeriană nr. 9, 
sector 5, având CUI RO33450311 și 
J40/9142/2014, declarăm pierdute adresa 
cu numărul de ordine ANAF în registrul 
de evidenţă a aparatelor electronice fiscale 
și declaraţia de instalare pentru casa de 
marcat Datecs DP 50D având seria fiscală 
MB0364202457 și seria de fabricaţie 
14051667, instalată la punctul de lucru din 
București, str. Echinocţiului nr. 47, sector 5. 

l Pierdut certificat EUR. 1 Nr. T 0050953 
din 23.07.2019, privind circulaţia mărfu-
rilor.

l Pierdut atestat taxi pe numele Mîrlo-
geanu Irinel Robert Adrian, seria CPTX 
numărul 130665. Îl declar nul.




