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OFERTE SERVICIU
l Comuna Sîntana de Mureş organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două funcții publice vacante de 
consilier clasa I gradul asistent din 
cadrul Compartimentului arhivă şi 
consilier clasa I gradul asistent din 
cadrul Compartimentului urbanism, 
Disciplina în construcții, amenajarea 
teritoriului. Condiţiile de desfăşurare 
a concursurilor: data, ora şi locul 
organizării probei scrise: 22 ianuarie 
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureş, str.Morii, 
nr.26. Interviul se va susţine cu 
respectarea prevederilor art.56 alin.
(1) din HG nr.611/2008; perioada de 
depune a dosarelor de consurs: 22 
decembrie 2017-10 ianuarie 2018, la 
registratura primăriei- Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26. Condiţiile de 
participare la concurs: pentru funcția 
publică vacantă de consilier clasa I 
gradul asistent din cadrul Comparti-
mentului Arhivă: condiţii generale: 
candidaţii trebuie să întrunească 
condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, repu-
blicată 2, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul de licență drept 
specializarea drept, ştiințe adminis-
trative specializarea administrație 
publică, istorie specializarea arhivis-
tică; vechime în specialitatea studi-
ilor minim 1 an. Pentru funcția 
publică vacantă de consilier clasa I 
gradul asistent din cadrul Comparti-
mentului urbanism, disciplina în 
construcții, amenajarea teritoriului: 
condiţii generale: candidatii trebuie 
să întrunească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind statutul funcțio-
narilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; condiţii specifice: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
inginerie civilă, arhitectură sau urba-
nism; vechime în specialitatea studi-
ilor minim 1 an. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde documente 
prevăzute de art.49 din HGR 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată. 
Coordonate de contact: Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26, tel/fax: 
0265.323.517, email: primsana@
yahoo.com, persoană de contact: 
Kiss Gabriela Adela- consilier. 
PRIMAR, Moldovan Dumitru.

l Inspectoratul Teritorialal Poliției 
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 
36, județul Giurgiu, în conformitate 
cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea unui număr de trei posturi 
vacante de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (electrician 
întreținere şi reparații) la sediile din 
localitățile Giurgiu, Călăraşi şi 
Corabia. Concursul se va desfăşura 

la sediul inspectoratului teritorial, 
astfel: -selecția dosarelor de concurs 
în data de 12.01.2018; -proba prac-
tică: 12.03.2018, începând cu ora 
10.00; -proba interviu: 15.03.2018, 
începând cu ora 10.00. În vederea 
înscrierii şi participării la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească  
următoarele condiții: 1.Să fie absol-
venți de studii gimnaziale; 2. Să fie 
calificați în meseria de electrician; 3. 
Vechime: nu este necesară; 4. Să fie 
declarați apt psihologic şi medical. 
Candidații vor depune dosarele de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezen-
tului anunț la Serviciul Resurse 
Umanedin cadrul Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, str.
Mircea cel Bătrân, nr.36, județul 
Giurgiu. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Inspectoratului şi la 
telefon: 0246.213.640, int.26026 
/26063 /26061. Persoană de contact: 
comisar şef, Bălan Viorel.

l Inspectoratul Teritorialal Poliției 
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.36, 
județul Giurgiu, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 286/2011, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal 
contractual: şef depozit II-I. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
inspectoratului teritorial, astfel: 
-selecția dosarelor de concurs în data 
de 12.01.2018; -proba practică: 
05.03.2018, începând cu ora 10.00; 
-proba interviu: 08.03.2018, începând 
cu ora 10.00. În vederea înscrierii şi 
participării la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 1.Să fie absolvenți de studii 
medii, cu diplomă de bacalaureat; 
2.Vechime: nu este necesară; 3.Să fie 
declarați apt psihologic şi medical. 
Candidații vor depune dosarele de 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezen-
tului anunț la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, str. 
Mircea cel Bătrân, nr. 36, județul 
Giurgiu. Persoană de contact: 
comisar şef, Bălan Viorel.

l Inspectoratul Teritoriala l Poliției 
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.36, 
județul Giurgiu, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 286/2011, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui  post vacant de personal 
contractual: muncitor calificat IV-I 
(conducător autospecială) la sediul 
din localitatea Zimnicea. Concursul 
se va desfăşura la sediul inspectora-
tului teritorial, astfel: -selecția dosa-
relor de concurs în data de 
12.01.2018;  -proba practică: 
06.03.2018, începând cu ora 10.00; 
-proba interviu: 09.03.2018, începând 
cu ora 10.00. În vederea înscrierii şi 
participării la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească  următoarele 
condiții: 1.Să fie absolvenți de studii 
gimnaziale; 2.Să dețină permis de 
conducere auto valabil cel puțin 
pentru categoriile B şi C;  3.Vechime: 
nu este necesară; 4.Să fie declarați 
apt psihologic şi medical. Candidații 
vor depune dosarele de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 

data publicării prezentului anunț la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul 
Inspectoratului Teritorial al Poliției 
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.36, 
județul Giurgiu. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Inspectoratului 
şi la telefon: 0246.213.640, int.26063 
/26061. Persoană de contact: comisar 
şef, Bălan Viorel.

l Primăria Comunei Mitocu Drago-
mirnei, județul Suceava, cu sediul în 
localitatea Mitocu Dragomirnei, 
strada Anastasie Crimca, numărul 
54, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -referent 
casier, debutant: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011;  -agent agricol, debu-
t a n t :  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011; -guard: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011; -consi-
lier juridic debutant- 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 30.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31.01.2018, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.referent casier 
debutant: studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat: -vechime: nu 
este cazul; -cunoştințe de operare pe 
calculator. 2. agent agricol debutant: 
studii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat: -vechime: nu este cazul; 
-cunoştințe de operare pe calculator. 
3. guard: studii medii/generale; 
-vechime: 5 ani. 4.consilier juridic: în 
aparatul permanent al Consiliului 
Local: -studii superioare- Facultate 
de drept, absolvită cu diplomă de 
licență; -vechime -nu este cazul; 
-cunoştințe de operare pe calculator. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Mitocu Drago-
mirnei, județul Suceava, cu sediul în 
localitatea Mitocu Dragomirnei, 
strada Anastasie Crimca, numărul 
54, judeţul Suceava. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Mitocu Dragomirnei, județul 
Suceava, persoană de contact: Jöger 
Mina, telefon: 0745.959.796, fax: 
0230.533.088, e-mail: primaria_mito-
cudragomirnei@yahoo.com 

l Liceul Tehnologic Retezat, cu 
sediul în localitatea Uricani, strada 
Republicii, numărul 16, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de: -adminis-

trator patrimoniu: -1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 22.01.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 23.01.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
23.01.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
economic sau tehnic (inginer/subin-
giner); -Cu o vechime de minim 3 ani 
în activități administrative/econo-
mice; -Abilități de comunicare şi 
relaţionare; -Capacitate de gestio-
nare a timpului şi a priorităţilor; 
-Constituie avantaj parcurgerea 
cursurilor de SSM şi PSI. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Retezat Uricani. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Retezat Uricani , 
persoană de contact: Tinta Claudia, 
t e l e fon :  0254 .510 .236 ,  fax : 
0254.511.109, e-mail: grupscolarre-
tezat@yahoo.ro

l Liceul Tehnologic Retezat, cu 
sediul în localitatea Uricani, strada 
Republicii, numărul 16, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -secretar, -1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 29.01.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 30.01.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
31.01.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență; -Vechime în 
domeniu (secretar învăţământ preu-
niversitar) minim 2 ani; -Cunoştințe 
privind întocmirea şi administrarea 
corespondenței oficiale; -Cunoştințe 
privind încadrarea personalului; 
-Noțiuni de comunicare în relații 
publice; -Cunoştințe de utilizare şi 
operare PC: Windows, Microsoft 
Office Word, Excel, Internet baze de 
date. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic Retezat Uricani. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Retezat Uricani, 
persoană de contact: Ursu Adriana, 
t e l e fon :  0254 .511 .109 ,  fax : 

0254.511.109, e-mail: grupscolarre-
tezat@yahoo.ro

l Spitalul Municipal Olteniţa, cu 
sediul în localitatea Oltenița, strada 
Argeşului, numărul 134, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante,  conform HG 286/2011, 
astfel: -1 post de îngrijitoare cură-
ţenie -camera de gardă adulţi; -3 
posturi de îngrijitoare curăţenie - 
secţia obstetrică ginecologie. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
spitalului menționat mai sus, astfel: 
-îngrijitoare curăţenie: proba scrisă, 
ora 10.00 -23.01.2018; Interviul, ora 
10.00 -25.01.2018. Condiţii generale 
pentru participarea la concurs: - are 
cetăţenie română; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitatea deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat. Condiţii specifice: 1. 
pentru postul îngrijitoare curăţenie: 
-absolvent 10 clase; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate; -vechime în muncă nu este 
necesară. Data limită de depunere a 
dosarelor: 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului. Candidaţii 
vor depune dosarele la sediul Spita-
lului Municipal Olteniţa. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului, 
persoană de contact: Topârceanu 
Emilia, telefon: 0242.515.931, inte-
rior 237, fax: 0242.510.673. 

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007 
precum şi ale O.M.A.I. nr.291/2011, 2 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (vopsitor 
industrial), la Secția Reparații Corp 
Nave, Mecanică şi Sablare. Pot parti-
cipa la concursul pentru ocuparea 
posturilor sus menționate numai 
persoanele care îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiții: a)Sunt 
absolvente de studii liceale sau şcoală 
profesională cu profil mecanic, lăcă-
tuşerie, vopsitorie, tinichigerie sau 
operator P.A.F.S./ şcoală 8-10 clase şi 
curs in domeniul mecanic, lăcătu-
şerie, vopsitorie, tinichigeri; b)
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Vechime în specialitate: 6 luni; c)
Sunt declarate apt medical și psiho-
logic (aptitudinea medicală și psiho-
logică se constată de către structurile 
de specialitate ale M.A.I., ca urmare 
a examinării medicale, verificării 
îndeplinirii criteriilor antropometrice 
și evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile). 
Pentru înscriere, candidaţii depun 
dosarul de concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului pentru ocuparea unui post 
vacant, la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila, Incinta Docuri 
Port nr. 1. Concursul se va desfășura 
la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila și va consta în: -Proba prac-
tică în data de: 22.02.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de: 
28.02.2018, ora 11.00. Relații supli-
mentareprivind condițiile de partici-
pare,  documentele necesare, 
bibliografia și tematica se pot obține 
la sediul unității, pe site-ul: www.
bazanave.ro sau în zilele lucrătoare 
între orele 07.30-15.30, la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila, 
incinta Docuri Port, nr.1, județul 
Brăila, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0239.612.241, inte-
rior 26509 sau 26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr. 1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G .  n r. 
286/23.03.2011, H.G. 355/2007 
precum și ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 
1 post vacant de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (lăcătuș 
construcții metalice și navale), la 
Secția Reparații Corp Nave, Meca-
nică și Sablare. Pot participa la 
concursul pentru ocuparea posturilor 
sus menționate numai persoanele 
care îndeplinesc cumulativ următoa-
rele condiții: a)Sunt absolvente de 
minim studii generale și calificare în 
unul din domeniile: lăcătușerie, tini-
chigerie, cazangerie și mecanică; b) 
Sunt declarate apt medical și psiho-
logic (aptitudinea medicală și psiho-
logică se constată de către structurile 
de specialitate ale M.A.I., ca urmare 
a examinării medicale, verificării 
îndeplinirii criteriilor antropometrice 
și evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile); c) 
Nu sunt conditii de vechime. Pentru 
înscriere, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunţului 
pentru ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
23.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 28.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 

nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 1 
post vacant de personal contractual, 
muncitor calificat IV-I (sudor 
manual cu arc electric), Secția Repa-
rații Corp Nave, Mecanică și Sablare. 
Pot participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a)
Sunt absolvente de minim studii 
generale și calificare în unul din 
domeniile: sudură, sudură manuală 
cu arc electric, sudură cu arc electric 
acoperit cu strat de flux, sudură cu 
arc electric cu electrod fuzibil 
înmediu de gaz protector, sudură cu 
arc electric cu electrod nefuzibil în 
mediu de gaz protector; b)Sunt 
declarate apt medical și psihologic 
(aptitudinea medicală și psihologică 
se constată de către structurile de 
specialitate ale M.A.I., ca urmare a 
examinării medicale, verificării înde-
plinirii criteriilor antropometrice și 
evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile). c) 
Nu sunt condiţii de vechime. Pentru 
înscriere, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunţului 
pentru ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port, nr. 1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
15.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 20.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr. 1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G .  n r. 
286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 2 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (vopsitor 
industrial), la Atelier Reparații 
Șalupe și Ambarcțiuni din Cauciuc și 
Poliesteri Armați cu Fibră de Sticlă. 
Pot participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a) 
Sunt absolvente a 8-10 clase/studii 
gimnaziale /liceale filieră teoreti-
că-profil real sau filieră tehnologică; 
b) Calificare în domeniul vopsitoriei; 
c)Sunt declarate apt medical și 
psihologic (aptitudinea medicală și 
psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I., 
ca urmare a examinării medicale, 
verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile); d) Nu sunt condiţii 
de vechime. Pentru înscriere, candi-
daţii depun dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port, nr. 1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
21.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 26.03.2018, ora 11.00. 

Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port, nr. 1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011,1 
post vacant de personal contractual, 
muncitor calificat IV-I (tinichigii-ca-
zangii), la  Atelier Reparații Șalupe 
și Ambarcațiuni din Cauciuc și 
Poliesteri Armați cu Fibră de Sticlă. 
Pot participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a) 
Sunt absolvente a 8-10 clase/studii 
gimnaziale /liceale filieră teoreti-
că-profil real sau filieră tehnologică; 
b) Calificare în domeniul tinichige-
riei, c) Sunt declarate apt medical și 
psihologic (aptitudinea medicală și 
psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I., 
ca urmare a examinării medicale, 
verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile); d) Nu sunt condiţii 
de vechime. Pentru înscriere, candi-
daţii depun dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
05.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 08.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentareprivind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 

pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i , c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 1 
post vacant de personal contractual, 
muncitor calificat IV-I (strungar la 
strung paralel și de detalonat), la 
Atelier Prelucrări Mecanice prin 
Așchiere. Pot participa la concursul 
pentru ocuparea posturilor sus 
menționate numai persoanele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: a)Sunt absolvente de studii 
generale 8-10 clase și calificare în 
domeniul prelucrărilor mecanice 
prin așchiere; studii liceale sau școala 
profesională cu profil-prelucrarea 
metalelor prin așchiere; b)Vechime în 
muncă: minim  6 luni; c) Sunt decla-
rate apt medical și psihologic (aptitu-
dinea medicală și psihologică se 
constată de către structurile de 
specialitate ale M.A.I., ca urmare a 
examinării medicale, verificării înde-
plinirii criteriilor antropometrice și 
evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile). 
Pentru înscriere, candidaţii depun 
dosarul de concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului pentru ocuparea unui post 
vacant, la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila, incinta Docuri 
Port, nr.1. Concursul se va desfășura 
la sediulBazei de Reparații Nave 
Brăila și va consta în: -Proba prac-
tică în data de: 28.02.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de: 
05.03.2018, ora 11.00. Relații supli-

mentare privind condițiile de partici-
pare,  documentele necesare, 
bibliografia și tematica se pot obține 
la sediul unității, pe site-ul: www.
bazanave.ro sau în zilele lucrătoare 
între orele 07.30-15.30, la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila, 
incinta Docuri Port, nr.1, județul 
Brăila, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0239.612.241, inte-
rior 26509 sau 26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr. 1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G .  n r. 
286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 2 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (radioe-
lectronist), la Atelier Reparații 
Optoelectronice și Termoviziune. Pot 
participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a)
Sunt absolvente de studii medii 
(minim 10 clase) și calificare în unul 
din domeniile electronică, radio, 
radio-tv, automatizări sau electroteh-
nică; b) Sunt declarate apt medical și 
psihologic (aptitudinea medicală și 
psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I., 
ca urmare a examinării medicale, 
verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și /sau criteri-
ilor aplicabile); c) Nu sunt condiţii de 
vechime. Pentru înscriere, candidaţii 
depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului pentru ocuparea 
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unui post vacant, la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul Bazei de 
Reparații Nave Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1. Concursul se va 
desfășura la sediul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila și va consta în: 
-Proba practică în data de: 
14.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 19.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentareprivind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, 
cu sediul în localitatea Brăila, 
incinta Docuri Port, nr.1, județul 
Brăila, scoate la concurs în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, prin recrutare din sursă 
externă, în condițiile legii nr.53/2003 
-Codul Muncii, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 
2 posturi vacante de personal 
contractual, muncitor calificat IV-I 
(lăcătuș montator agregate energe-
tice și transport), la Secția Service 
Mobilitate Navală. Pot participa la 
concursul pentru ocuparea postu-
rilor sus menționate numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: a)Sunt absol-
vente de minim studii generale și 
calificare în domeniul mecanic; b)
Vechime în muncă: minim  6 luni; c)
Vechime în specialitate: minim 6 
luni; d)Sunt declarate apt medical și 
psihologic (aptitudinea medicală și 
psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I., 
ca urmare a examinării medicale, 
verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile). Pentru înscriere, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port, nr. 1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 

consta în: -Proba practică în data 
de: 27.03.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de: 30.03.2018, ora 
11.00. Relații suplimentareprivind 
condițiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia și tematica 
se pot obține la sediul unității, pe 
site-ul: www.bazanave.ro sau în 
zilele lucrătoare între orele 07.30-
15.30, la sediul Bazei de Reparații 
Nave Brăila, incinta Docuri Port, 
nr.1,  județul Brăila, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon: 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521. 

l Baza de Reparații Nave Brăila, 
cu sediul în localitatea Brăila, 
incinta Docuri Port nr.1, județul 
Brăila scoate la concurs în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, prin recrutare din sursă 
externă, în condițiile legii nr.53/2003 
-Codul Muncii, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 
3 posturi vacante de personal 
contractual, muncitor calificat IV-I 
(radioelectronist), la Secția Suport 
Tehnic Infrastructură S.I.SF. Pot 
participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a)
Sunt absolvente de studii medii 
(minim 10 clase) și calificare în unul 
din domeniile: electrică, electronică, 
electrotehnică, automatică, infor-
matică, telecomunicaţii, tehnologia 
informaţiei, tehnologia sistemelor, 
comunicaţii; b)Sunt declarate apt 
medical și psihologic (aptitudinea 
medicală și psihologică se constată 
de către structurile de specialitate 
ale M.A.I., ca urmare a examinării 
medicale, verificării îndeplinirii 
criteriilor antropometrice și evalu-
ării psihologice potrivit baremelor 
și/sau criteriilor aplicabile); c) Nu 
sunt condiţii de vechime. Pentru 
înscriere, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anun-
ţului pentru ocuparea unui post 
vacant, la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila, incinta Docuri 
Port, nr. 1. Concursul se va desfă-
șura la sediul Bazei de Reparații 
Nave Brăila și va consta în: -Proba 
practică în data de: 01.03.2018, ora 
11.00; -Proba interviu în data de: 
06.03.2018, ora 11.00. Relații supli-
mentare privind condițiile de parti-

cipare, documentele necesare, 
bibliografia și tematica se pot obține 
la sediul unității, pe site-ul: www.
bazanave.ro sau în zilele lucrătoare 
între orele 07.30-15.30, la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila, 
incinta Docuri Port, nr.1, județul 
Brăila, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0239.612.241, inte-
rior 26509 sau 26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, 
cu sediul în localitatea Brăila, 
incinta Docuri Port, nr.1, județul 
Brăila, scoate la concurs în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, prin recrutare din sursă 
externă, în condițiile legii nr.53/2003 
-Codul Muncii, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 
4 posturi vacante depersonal 
contractual, muncitor calificat IV-I 
(electrician întreținere și reparații) 
la Secția Suport Tehnic Infrastruc-
tură S.I.SF. Pot participa la 
concursul pentru ocuparea postu-
rilor sus menționate numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: a) Sunt absol-
vente de studii medii (minim 10 
clase) și calificare în unul din dome-
niile: electrică, electronică, electro-
tehnică, automatică, informatică, 
telecomunicaţii, tehnologia infor-
maţiei, tehnologia sistemelor, comu-
nicaţii; b)Sunt declarate apt medical 
și psihologic (aptitudinea medicală 
și psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I., 
ca urmare a examinării medicale, 
verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile); c) Nu sunt condiţii 
de vechime. Pentru înscriere, candi-
daţii depun dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port nr. 1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data 
de: 02.03.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de: 07.03.2018, ora 
11.00. Relații suplimentare privind 
condițiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia și tematica 
se pot obține la sediul unității, pe 
site-ul: www.bazanave.ro sau în 
zilele lucrătoare între orele 07.30-

15.30, la sediul Bazei de Reparații 
Nave Brăila, incinta Docuri Port, 
nr.1, județul Brăila, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon: 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 3 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV - I 
(mecanic utilaje) la Secția Suport 
Tehnic Infrastructură S.I.SF. Pot 
participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus menționate 
numai persoanele care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiții: a)
Sunt absolvente de studii medii 
(minim 10 clase) și calificare în unul 
din domeniile: mecanică, electrome-
canică, inginerie marină, energetic, 
motoare, motoare cu ardere internă 
sau lăcătușerie; b)Sunt declarate apt 
medical și psihologic (aptitudinea 
medicală și psihologică se constată 
de către structurile de specialitate ale 
M.A.I., ca urmare a examinării medi-
cale, verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile); c)Nu sunt condiţii de 
vechime. Pentru înscriere, candidaţii 
depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului pentru ocuparea 
unui post vacant, la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul Bazei de 
Reparații Nave Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1. Concursul se va 
desfășura la sediul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila și va consta în: 
-Proba practică în data de: 
26.02.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 01.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003- Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 2 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (frigo-
tehnist), la Secția Suport Tehnic 
Infrastructură S.I.SF. Pot participa 
la concursul pentru ocuparea postu-
rilor sus menționate numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: a)Sunt absol-
vente de studii medii (minim 10 
clase) și calificare în unul din dome-
niile: frigotehnie, echipamente și 
instalații de climatizare, mecanică, 
electromecanică, instalator țevi; b)
Sunt declarate apt medical și psiho-
logic (aptitudinea medicală și psiho-
logică se constată de către structurile 
de specialitate ale M.A.I., ca urmare 
a examinării medicale, verificării 
îndeplinirii criteriilor antropometrice 
și evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile); c)
Nu sunt condiţii de vechime. Pentru 
înscriere, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunţului 
pentru ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port nr.1. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
26.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 29.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentareprivind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr. 53/2003- Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G .  n r. 
286/23.03.2011, H.G. 355/2007 
precum și ale O.M.A.I. nr. 291/2011, 
1 post vacant de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (tâmplar 
universal), la Secția Suport Tehnic 
Infrastructură S.I.SF. Pot participa 
la concursul pentru ocuparea postu-
rilor sus menționate numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: a)Sunt absol-
vente de studii medii (minim 10 
clase)  și calificare în domeniul prelu-
crării lemnului; b)Sunt declarate apt 
medical și psihologic (aptitudinea 
medicală și psihologică se constată 
de către structurile de specialitate ale 
M.A.I., ca urmare a examinării medi-
cale, verificării îndeplinirii criteriilor 
antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteri-
ilor aplicabile); c)Nu sunt condiţii de 
vechime. Pentru înscriere, candidaţii 
depun dosarul de concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului pentru ocuparea 
unui post vacant, la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul Bazei de 
Reparații Nave Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1. Concursul se va 
desfășura la sediul Bazei de Repa-
rații Nave Brăila și va consta în: 
-Proba practică în data de: 
19.02.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
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în data de: 22.02.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G. 355/2007 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 1 
post vacant de personal contractual, 
muncitor calificat IV-I (frezor 
universal), la Secția Suport Tehnic 
Infrastructură S.I.SF. Pot participa 
la concursul pentru ocuparea postu-
rilor sus menționate numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: a)Sunt absol-
vente de studii medii (minim 10 
clase) și calificare în domeniul prelu-
crării metalelor prin așchiere; b)Sunt 
declarate apt medical și psihologic 
(aptitudinea medicală și psihologică 
se constată de către structurile de 
specialitate ale M.A.I., ca urmare a 
examinării medicale, verificării înde-
plinirii criteriilor antropometrice și 
evaluării psihologice potrivit bare-
melor și/sau criteriilor aplicabile); c)
Nu sunt condiţii de vechime. Pentru 
înscriere, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunţului 
pentru ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1. 
Concursul se va desfășura la sediul-
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
09.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 14.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr. 1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, incinta 
Docuri Port, nr.1, județul Brăila, 
scoate la concurs în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, în 
condițiile legii nr.53/2003 -Codul 
M u n c i i ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011, H.G.355/2007, 
precum și ale O.M.A.I. nr.291/2011, 2 
posturi vacante de personal contrac-
tual, muncitor calificat IV-I (tubu-
lator naval), la Secția Reparații 
Instalații Navale și Echipamente 
Scafandri. Pot participa la concursul 
pentru ocuparea posturilor sus 
menționate numai persoanele care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: a)Sunt absolvente de minim 
studii generale și calificare în unul 
din domeniile: tubulatură navală sau 
instalații; b)Sunt declarate apt 
medical și psihologic (aptitudinea 
medicală și psihologică se constată 
de către structurile de specialitate ale 
M.A.I., ca urmare a examinării 
medicale, verificării îndeplinirii crite-
riilor antropometrice și evaluării 
psihologice potrivit baremelor și/sau 

criteriilor aplicabile); c)Nu sunt 
condiţii de vechime. Pentru înscriere, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, la 
Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1. 
Concursul se va desfășura la sediul-
Bazei de Reparații Nave Brăila și va 
consta în: -Proba practică în data de: 
06.03.2018, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de: 09.03.2018, ora 11.00. 
Relații suplimentare privind condi-
țiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia și tematica se 
pot obține la sediul unității, pe site-
ul: www.bazanave.ro sau în zilele 
lucrătoare între orele 07.30-15.30, la 
sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, incinta Docuri Port, nr.1, 
județul Brăila, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0239.612.241, interior 26509 sau 
26521.

l Primăria Comunei Ibănești, cu 
sediul în localitatea Ibănești, comuna 
Ibănești, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată din aparatul de speci-
alitate a primarului, conform HG 
286/23.03.2011, asftel: -1 post șofer 
pe buldoexcavator. Condiţii specifice 
pentru ocuparea postului vacant, pe 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă de șofer buldoexcavator: a)
Absolvent liceu sau școală generală. 
Constituie avantaj școala pentru 
mecanici auto sau echivalentă ates-
tată cu certificate/diplomă; b)Posedă 
permis de conducere categoria B; c)
Posedă cunoștinţe tehnice de legis-
laţie rutieră și mecanice; d)Vechime 
în muncă pe același post minim un 
an. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Ibănești, 
judeţul Vaslui, astfel: -Selectia dosa-
relor, în data de 16-17 ianuarie 2018, 
ora 15.00; -Proba practică, în data de 
19 ianuarie 2018, ora 09.00; -Proba 
interviu, în data de 26 ianuarie 2018, 
ora 10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 11 ianuarie 2018, ora 
16.00, la sediul Primăriei Comunei 
Ibănești, judeţul Vaslui. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Ibănești, telefon: 0235.429.309, fax: 
0235.429.309, persoană de contact: 
Pîrlog George- 0764.093.348, e-mail: 
primaria_ibanesti_vs@yahoo.com

l Primăria Municipiului Adjud, cu 
sediul în localitatea Adjud, str.Stadi-
onului, nr.2, județul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale de execuție 
vacante, conform HG nr.286/2011, 
de: -Numărul funcțiilor: 5 posturi; 
-Numele funcțiilor: 1)Șofer I- 1 post; 
2)Inspector de specialitate debutant- 
1 post; 3)Referent II- 1 post; 4)
Inspector de specialitate II- 1 post; 5)
Inspector de specialitate IA- 1 post. 
Concursul va avea loc în data de 
25.01.2018, ora 10.00, proba scrisă, la 

sediul Primăriei Municipiului Adjud, 
din str.Stadionului, nr.2, Adjud, 
județul Vrancea. Interviul va avea 
loc în data de 31.01.2018, ora 09.30, 
la sediul Primăriei Municipiului 
Adjud, din str.Stadionului, nr.2, 
Adjud, județul Vrancea. 1.Pentru 
participarea la concursul de șofer I 
-perioadă nedeterminată -din cadrul 
Serviciului public local de transport 
persoane și mecanizare din subor-
dinea Consiliului Local Adjud, 
județul Vrancea, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
minim 9 ani; -permis de conducere 
categoria B și C. 2.Pentru partici-
parea la concursul de inspector de 
specialitate debutant -perioadă nede-
terminată -din cadrul Serviciului 
public local de asistență socială 
-Compartiment asistență socială din 
subordinea Consiliului Local Adjud, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în specialitatea 
administrație publică sau relații 
internaționale și studii europene; 
-vechime -nu este cazul. 3.Pentru 
participarea la concursul de referent 
II -perioadă nedeterminată din 
cadrul Serviciului public local de 
asistență socială -Compartiment 
monitorizare, probleme sociale romi 
din subordinea Consiliului Local 
Adjud, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime minim 1 an; 
-cursuri de mediator școlar absolvite 
cu diplomă sau adeverință eliberată 
de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului. 4.Pentru 
participarea la concursul de 
inspector de specialitate II -perioadă 
determinată de 1 an din cadrul 
Serviciului public de iluminat muni-
cipal Adjud din subordinea Consi-
liului Local Adjud, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științe inginerești; -vechime minim 1 
an; -curs de contabilitate absolvit cu 
diplomă sau certificat de calificare. 
5.Pentru participarea la concursul de 
inspector de specialitate IA -peri-
oadă determinată de 1 an, din cadrul 
Direcției arhitectură urbanism al 
aparatului de specialitate al Prima-
rului municipiului Adjud, județul 
Vrancea, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul științe inginerești 
-specializarea construcții; -vechime 
minim 9 ani. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concursuri 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 

Primăriei Municipiului Adjud, din 
str.Stadionului,  nr.2,  județul 
Vrancea. Relații suplimentare și 
condițiile de participare se obțin de 
la Primăria Municipiului Adjud, str.
Stadionului, nr.2, Adjud, județul 
Vrancea -Compartiment organizare, 
resurse umane și salarizare, persoană 
de contact: inspector Tudorancea 
F l o r i n a  R a l u c a ,  t e l e f o n : 
0237.641.908, interior: 225, fax: 
0237.641.912, e-mail:  prima-
riaadjud@gmail.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: 1 post registrator 
medical debutant în cadrul Biroului 
Internări; 1 post muncitor necalificat 
în cadrul Blocului Alimentar. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru registrator medical: 
-Studii liceale; -Absolvent al unui 
curs de formare profesional în dome-
niul informatică; -Fără vechime. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru muncitor necalificat: 
-Școală generală; -Fără vechime. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
data de 23.01.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data și ora interviului vor 
fi anunţate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
și relaţii suplimentare la avizierul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefoanele:  0247.306.723, 
0247.306.758.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: 2 posturi brancardier în 
cadrul secţiei Chirurgie II; 1 post 
infirmier debutant în cadrul 
Centrului de Hemodializă; 1 post 
infirmier debutant în cadrul Blocului 
Operator Ginecologie; 1 post infir-
mier debutant în cadrul Secţiei 
Medicale. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru infirmieră 
debutant: -școală generală; -fără 
vechime. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs pentru brancardier: 
-școală generală; -fără vechime. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
data de 22.01.2018, ora 10.00, proba 

scrisă, iar data și ora interviului vor 
fi anunţate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
și relaţii suplimentare la avizierul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefoanele:  0247.306.723, 
0247.306.758.    

l Liceul „Matei Basarab” cu sediul 
în localitatea Craiova, str.Vasile Alec-
sandri, nr. 113, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, de: 
-bibliotecar S I: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011; -muncitor califi-
cat-bucătar IV: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011; -îngrijitor I M: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.01.2018, 
ora 10.00 – bibliotecar; -Proba 
interviu în data de 29.01.2018, ora 
10.00- bibliotecar; -Proba interviu în 
data de 26.01.2018, ora 10.00 
(bucătar, îngrijitor); -Proba practică 
în data de 29.01.2018, ora 10.00 
(bucătar, îngrijitor). Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii de specialitate /certi-
ficat calificare pentru postul de 
bucătar -vechime nu e cazul; -studii 
generale/ medii pentru postul de 
îngrijitor -vechime -nu este cazul; 
-studii superioare absolvirea, cu 
examen de diplomă, a unei instituţii 
de învăţământ, secţia de biblioteco-
nomie, sau a altor instituţii de învă-
ţământ ai căror absolvenţi au studiat 
în timpul școlarizării disciplinele de 
profil din domeniul biblioteconomiei, 
a unei instituţii de învăţământ supe-
rior; -absolvirea unui program de 
calificare/ specializare pentru 
ocupaţia de bibliotecar cu studii 
superioare; -cu o vechime în speciali-
tate de minimum 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Liceului „Matei Basarab” 
Craiova, până la data de 12.01.2018, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Liceului „Matei Basarab” 
Craiova, persoană de contact: Ana 
Urziceanu, telefon: 0351.428.020, 
fax: 0351.428.020.  

l Primăria Mischii, cu sediul în 
localitatea Mischii, strada Eroilor, 
numărul 5, judeţul Dolj, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
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pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Referent, clasa III, grad 
profesional superior, compartimentul 
impozite şi taxe, 1 post. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Mischii astfel: -Proba scrisă în data 
de 26.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31.01.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii 
absolvite cu diplomă; -vechimea 
necesară exercitării funcţiei publice 
de execuţie: 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Mischii.  Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul Primăriei 
Mischii. Persoană de contact: Dumi-
trescu Gabriela -secretar UAT,  
telefon/fax: 0251.450.194, e-mail: 
primaria mischii@cjdolj.ro  

l Muzeul Judeţean de Etnografie şi 
Artă Populară, cu sediul în Baia 
Mare, strada Dealul Florilor, 
numărul 1, județul Maramureş, orga-
nizează concurs  în  data  de 
19.01.2018, ora 10.00 (proba scrisă), 
şi în data de 26.01.2018, ora 10.00 
(proba interviu), în vederea ocupării 
pe perioadă nedeterminată a unor 
funcţii contractuale vacante. Condiţii 
generale de participare la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: -Inspector de 
specialitate SII (1 funcţie de execuţie 
în cadrul Compartimentului Achi-
ziții): -Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul ştiințelor econo-
mice, juridice sau inginereşti. 
Condiții de vechime: minim 3 ani în 
specialitatea studiilor. -Referent M 
IA (1 funcţie de execuţie în cadrul 
Compartimentului  Financiar 
Contabil Resurse Umane): -Studii 
medii, absolvite cu diplomă de baca-
laureat. Condiții de vechime: minim 
6 ani vechime. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Muze-
ului Judeţean de Etnografie şi Artă 
Populară până la data de 11.01.2018, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare 
privind bibliografia şi conţinutul 
dosarului de înscriere se pot obţine de 
la sediul instituției: Baia Mare, strada 
Dealul Florilor, numărul 1, persoană 
de contact: Petrica Liana Maria, 
telefon: 0262.276.895.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale- 
UT 360, județul Argeş, organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
administrator I (gestionar stocuri 
produse rezervă de Stat) din cadrul 
Compartimentului  Financiar 
Contabil. Concursul se organizează 
la sediul Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale- UT 360 din Curtea de 
Argeş, în data de 05.03.2018, ora 
10.00 -proba scrisă şi în data de 
09.03.2018, ora 10.00 -proba interviu. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
administrator I, conform art.3 din 
HG 286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi să aibă 
studii de specialitate specifice func-
ţiei absolvite cu diplomă, vechime 
minimă în muncă- 3 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, la sediul 
ANRSPS- UT 360 Curtea de Argeş. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.6, 
alin.(1) din HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia stabilită şi actele 
necesare pentru dosarul de concurs 
se afişează la sediul Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale- UT 360, pe site-
ul: www.anrsps.gov.ro şi pe portalul: 
posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0248.721.051.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în municipiul Sighetu Marma-
ţiei, str.Dragoş Vodă, nr.38, judeţul 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, conform HG 286/2011, 
astfel: -muncitor calificat IV-I, elec-
tromecanic auto -1 post la comparti-
mentul Tehnic al Serviciului Logistic; 
-muncitor calificat IV-I, bucătar -1 
post la compartimentul Popotă al 
Serviciului Logistic; -muncitor cali-
ficat IV-I, electrician de întreţinere şi 
reparaţii -1 post la compartimentul 
Administrarea Patrimoniului Imobi-
liar al Serviciului Logistic; -muncitor 
calificat IV-I, zugrav-vopsitor -1 post 
la compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al Servi-
ciului Logistic; -muncitor calificat 
IV-I, electromecanic -1 post la 
compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al Servi-
ciului Logistic; -îngrijitor -1 post la 
compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al Servi-
ciului Logistic; -muncitor calificat 
IV-I, electrician de întreţinere şi 
reparaţii -1 post la Biroul Adminis-
trativ al Serviciului Teritorial al Poli-

ţiei de Frontieră Satu Mare; 
-muncitor calificat IV-I, electrician de 
întreţinere şi reparaţii -1 post la 
Biroul Administrativ al Serviciului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Suceava; -îngrijitor -1 post la 
compartimentul Tehnico-Adminis-
trativ al Sectorului Poliţiei de Fron-
tieră Carei; -îngrijitor -1 post la 
compartimentul Tehnico-Adminis-
trativ al Sectorului Poliţiei de Fron-
tieră Petea; -muncitor calificat IV-I, 
fochist pentru cazane cu abur şi apă 
fierbinte -1 post la compartimentul 
Tehnico-Administrativ al Sectorului 
Poliţiei de Frontieră Vişeu de Sus; 
-îngrijitor -1 post la compartimentul 
Tehnico-Administrativ al Sectorului 
Poliţiei de Frontieră Brodina; 
-muncitor calificat IV-I, şofer de 
autoturisme şi camionete -1 post la 
compartimentul Tehnico-Adminis-
trativ al Sectorului Poliţiei de Fron-
tieră Vicovu de Sus. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 27.02.2018, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 06.03.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 12.03.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
generale medii; -vechime: nu este 
cazul; -să fie declarat apt medical şi 
apt psihologic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Inspectora-
tului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Sighetu Marmaţiei. Relaţii suplimen-
tare la sediul Inspectoratului Terito-
rial al Poliţiei de Frontieră Sighetu 
Marmaţiei, persoană de contact: 
subcomisar de poliţie Gabrian Ioana, 
telefon: 0262.314.528, interior: 26062, 
fax: 0262.348.361.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în localitatea Turceni, strada 
Sănătății, număr 1, judeţul Gorj, 
organizează concurs sau examen, 
după caz, pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -un post de 
asistent medical debutant generalist, 
compartiment chirurgie generală; -un 
post de asistent medical debutant 
generalist, cabinet ortopedie-trauma-
tologie; -un post de asistent medical 
debutant generalist, cabinet oftamo-
logie; -două posturi de infirmier 
debutant, secția psihiatrie cronici; 
-un post de infirmier debutant, 
compartiment pediatrie; -un post de 
infirmier debutant, secția chirurgie 
generală; -un post de îngrijitor cură-
țenie, laborator analize medicale; -un 
post de muncitor II -instalator 
-formație de înteținere, reparații şi 
deservire; -un post de muncitor III 
-lăcătuş -formație de înteținere, repa-
rații şi deservire. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 

de 19.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.01.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
sau examen, după caz, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru posturile de asistenți 
medicali generalişti debutanți: -asis-
tent medical generalist debutant 
-diplomă de licenţă în specialitate/
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform HG nr. 797/1997; -vechime: 
nu este cazul; -declaraţie pe propria 
răspundere că deţine cunoştinţe 
teoretice şi practice în utilizarea 
computerului. Pentru posturile de 
infirmier debutant: -infirmieră debu-
tantă -şcoală generală; -declaraţie pe 
propria răspundere că, în cazul 
admiterii la concurs, se obligă sub 
sancţiunea desfacerii contractului 
individual de muncă să obţină ates-
tatul de infirmieră în termen de 6 
luni de la încheierea contractului 
individual de muncă; -vechime: nu 
este cazul. Pentru postul de îngrijitor 
curățenie: -şcoală generală; -vechime: 
nu este cazul. Pentru postul de 
muncitor II -instalator: -categoria de 
calificare 3 sau 4; -6 ani vechime în 
meserie; -curs instalator acreditat. 
Pentru postul de muncitor III 
-lăcătuş: - categoria de calificare 2; -3 
ani vechime în meserie; -concurs 
pentru ocuparea postului; -curs de 
lăcătuş acreditat. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs sau examen, după caz, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, 
biroul RUNOS. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, persoană de contact: 
M ă n o i u  E l i s a b e t a ,  t e l e f o n : 
0253.335.035, fax: 0374.833.334, 
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com 

l Primăria comunei Ciulniţa, str. 
Matei Basarab, nr. 68, judetul 
Ialomita, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminată 
a funcției contractuale vacante de: 
-Şofer profesionist în cadrul compar-
timentului administrativ al prima-
rului comunei Ciulnița. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: -proba 
scrisa in data de 19.01.2018 ora 
10.00;  - interviul  in  data de 
22.01.2018, ora 10,00. Ambele probe 
se vor desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa; 
Termenul de depunere al dosarelor 
este de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial , partea a III a, la regis-
tratura primăriei; Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: Condiţiile 
generale: - să îndeplinescă condițiile 
prevăzute  de  ar t .3  d in  HG 
nr.286/2011 şi anume; - au cetăţenia 
română,cetăţenie a altor stat membre 
ale U.E. sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România, - cunosc 
limba română scris şi vorbit, - au 
capacitate deplină de exerciţiu, - au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, - nu 
au fost condamnate definitiv pentru 
fapte ce le-ar face incompatibile cu 
postul pentru care candidează. 
Condiţii specifice:- studii generale/
profesionale/medii, -posedă permis 
de conducere categoria B;C;D;E; -nu 
se cere experienta, -disponibilitate 
privind programul de lucru. Pentru 
participarea la concurs candidaţii vor 
depune următoarele documente: 
-copia actului de identitate, -copia 
actelor de studii, -cazier judiciar, 
-curriculum vitae, -copia carnetului 
de muncă sau după caz,adeverinţă 
din care să rezulte vechimea totală în 

muncă, -copia permisului de condu-
cere, -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate, -cerere. 
Relaţii la tel/fax: 0243 218082.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu 
sediul în Bucureşti, Str.Eremia Grigo-
rescu, nr.24, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: Comparti-
mentul Artistic: Actor mânuitor 
păpuşi -marionete (S) debutant -5 
posturi, conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Concursul se va desfăşura 
astfel: Pentru postul de Actor mânu-
itor păpuşi -marionete (S) debutant: 
-Proba practică în data de 22 ianu-
arie 2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 26 ianuarie 2018, ora 
10.00. Tematică proba practică: I.
Mânuire păpuşi şi marionete maxim 
4 minute; -Probă de mânuire a mari-
onetei (cu fire scurte): maxim 2 
minute; -Probă de mânuire a păpuşii 
pe mână (bi-ba-boo- la paravan): 
maxim 2 minute sau -Probă de 
mânuire a păpuşii wayang (cu tije -la 
paravan): maxim 2 minute; II.Probă 
de interpretare fabulă (cu accent pe 
vocile personajelor) maxim 4 minute; 
III.Probă de voce şi ureche muzicală 
maxim 4 minute; -Un cântec la 
alegerea candidatului: maxim 2 
minute; -Ritm de dans (temă muzi-
cală data de comisie): maxim 2 
minute; IV.Improvizaţie (animaţie cu 
obiecte) maxim 3 minute; -moment 
de animaţie cu obiecte la cererea 
comisiei (obiectele sunt puse la dispo-
ziția candidatului de către teatru) 
maxim 3 min. Mențiuni: Durata 
probei susținute de către candidat va 
avea maxim 15 minute. Comisia îşi 
rezervă dreptul de a întrerupe candi-
datul şi/sau de a solicita susținerea 
unui alt moment din cele menționate 
în tematică. În funcție de numărul de 
candidați, la concursul organizat 
pentru posturile de Actor mânuitor 
păpuşi  -marionete (S) debutant, 
proba practică şi interviul se pot 
derula pe o perioadă mai lungă de 
timp, ce vor fi anunțate imediat după 
selecția dosarelor. Documente nece-
sare pentru întocmirea dosarului de 
concurs: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituţiei publice organizatoare; 
-copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; -copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sanitare 
abilitate. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
-curriculum vitae; -1 (una) fotografie. 
Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul 
de către secretariatul comisiei de 
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concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, 
pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții specifice 
necesare pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuși -marionete 
(S) debutant: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul artistic: Universi-
tatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L.Caragiale” 
București -Facultatea de Teatru, 
Artă Teatrală, cu specializare în 
Actorie/Arta actorului mânuitor de 
păpuși și marionete; -vârsta maximă: 
29 ani; -înregistrări video/audio, 
minim 5 roluri jucate până la data 
concursului; -limbi străine: cunoaș-
terea cel puțin a unei limbi străine de 
circulație internațională, preferabil 
limba engleză -nivel mediu; -simț 
artistic dezvoltat, imaginație, expre-
sivitate, creativitate, spontaneitate, 
putere de comunicare, dicție, aptitu-
dini muzicale și de dans, lucru în 
echipă; -capacitatea de a interpreta o 
gamă diversă de roluri în spectacole 
de teatru care se adresează copiilor, 
tinerilor, precum și spectatorilor 
maturi; -capacitatea de a realiza 
programe proprii, recitaluri actori-
cești care se adresează copiilor, 
adolescenților și adulților, în sfera 
animației/spectacolelor de teatru 
vizual. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Teatrului de Animaţie Ţăndărică, din 
Str. Eremia Grigorescu, nr.24, sector 
1, etaj 2, Birou Director adjunct, de 
luni până vineri, între orele 10.00-
15.00. Informații suplimentare se pot 
obține la nr.telefon: 021.316.30.02.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu 
sediul în București, Str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de: 
Compartimentul Artistic: Actor 
mânuitor păpuși -marionete (S) I -2 
posturi; Actor mânuitor păpuși 
-marionete (S) II -4 posturi, conform 
HG nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Concursul 
se va desfășura astfel: Pentru postul 
de Actor mânuitor păpuși -marionete 

(S) I și Actor mânuitor păpuși -mari-
onete (S) II: -Proba practică în data 
de 23 ianuarie 2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 29 ianu-
arie 2018, ora 10.00. Tematică proba 
practică: I.Mânuire păpuși și mario-
nete maxim 4 minute; -Probă de  
mânuire a marionetei (cu fire scurte): 
maxim 2 minute; -Probă de mânuire 
a păpușii pe mână (bi-ba-boo- la 
paravan): maxim 2 minute sau 
-Probă de mânuire a păpușii wayang 
(cu tije -la paravan): maxim 2 
minute; II.Probă de interpretare 
fabulă (cu accent pe vocile persona-
jelor) maxim 4 minute; III.Probă de 
voce și ureche muzicală maxim 4 
minute; -Un cântec la alegerea candi-
datului: maxim 2 minute; -Ritm de 
dans (temă muzicală data de 
comisie): maxim 2 minute; IV.Impro-
vizaţie (animaţie cu obiecte) maxim 3 
minute; -moment de animaţie cu 
obiecte la cererea comisiei (obiectele 
sunt puse la dispoziția candidatului 
de către teatru) maxim 3 min. 
Mențiuni: Durata probei susținute de 
către candidat va avea maxim 15 
minute. Comisia își rezervă dreptul 
de a întrerupe candidatul și/sau de a 
solicita susținerea unui alt moment 
din cele menționate în tematică. În 
funcție de numărul de candidați, la 
concursul organizat pentru posturile 
de Actor mânuitor păpuși -marionete 
(S) I și II, proba practică și interviul 
se pot derula pe o perioadă mai 
lungă de timp, ce vor fi anunțate 
imediat după selecția dosarelor. 
Documente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: -cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; -copia actului de iden-
titate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului soli-
citate de instituția publică; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în speciali-
tatea studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
-curriculum vitae; -1 (una) fotografie. 
Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul 
de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, 
pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)nu a 

fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții specifice 
necesare pentru ocuparea postului de 
Actor mânuitor păpuși -marionete 
(S) I: -studii superioare de speciali-
tate absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul artistic: Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cine-
matografică „I.L.Caragiale” Bucu-
rești -Facultatea de Teatru, Artă 
Teatrală, cu specializare în Actorie/
Arta actorului mânuitor de păpuși și 
marionete; -vârsta maximă: 49 ani; 
-înregistrări video/audio, minim 5 
roluri jucate până la data concur-
sului; -portofoliu roluri jucate/premii 
(interpretare); -limbi străine: cunoaș-
terea cel puțin a unei limbi străine de 
circulație internațională, preferabil 
limba engleză -nivel mediu; -simț 
artistic dezvoltat, imaginație, expre-
sivitate, creativitate, spontaneitate, 
putere de comunicare, dicție, aptitu-
dini muzicale și de dans, lucru în 
echipă; -capacitatea de a interpreta o 
gamă diversă de roluri în spectacole 
de teatru care se adresează copiilor, 
tinerilor, precum și spectatorilor 
maturi; -capacitatea de a realiza 
programe proprii, recitaluri actori-
cești care se adresează copiilor. 
Condiții specifice necesare pentru 
ocuparea postului de Actor mânuitor 
păpuși -marionete  (S) II: -studii 
superioare de specialitate absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
artistic: Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L.Caragiale” București -Facul-
tatea de Teatru, Artă Teatrală, cu 
specializare în Actorie/Arta actorului 
mânuitor de păpuși și marionete; 
-vârsta maximă: 39 ani; -înregistrări 
video/audio, minim 5 roluri jucate 
până la data concursului; -portofoliu 
roluri jucate; -limbi străine: cunoaș-
terea cel puțin a unei limbi străine de 
circulație internațională, preferabil 
limba engleză -nivel mediu; -simț 
artistic dezvoltat, imaginație, expre-
sivitate, creativitate, spontaneitate, 
putere de comunicare, dicție, aptitu-
dini muzicale și de dans, lucru în 
echipă; -capacitatea de a interpreta o 
gamă diversă de roluri în spectacole 
de teatru care se adresează copiilor, 
tinerilor, precum și spectatorilor 
maturi; -capacitatea de a realiza 
programe proprii, recitaluri actori-
cești care se adresează copiilor. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Teatrului de 
Animaţie Ţăndărică, din Str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, etaj 2, 
Birou Director adjunct, de luni până 
vineri, între orele 10.00-15.00. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
nr.telefon: 021.316.30.02.

l Complexul Muzeal Arad cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Conser-
vator treaptă profesională I: 1 post, 
conform HG286/23 .03 .2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.02.2018, 
ora 14.00; -Proba practică în data de 
13.02.2018, ora 14.00; -Interviu în 
data de 14.02.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii medii, absolvent al 
unui liceu cu diplomă de bacalau-

reat; -Vechimea în muncă: minim 1 
an; -Cunoștinţe de operare calcu-
lator: Office, nivel mediu; -Abilități, 
calități și aptitudini necesare: bune 
abilităţi de comunicare, capacitate de 
analiză, bun organizator, muncă în 
echipă; -Cerințe specifice: disponibi-
litate pentru muncă în teren (dele-
gări) și depozit, pentru program 
prelungit, în condiţii speciale și de 
stres, dexteritate în manevrarea 
obiectelor din gestiune; -Cunoașterea 
la nivel mediu a unei limbi străine. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Complexului Muzeal Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, persoană de contact: 
Ghilea Corina, telefon: 0257.281.847, 
luni-vineri, între orele 09.00-15.00. 

l Complexul Muzeal Arad cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Restau-
rator grad profesional II: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.02.2018, 
ora 12.00; -Proba practică în data de 
27.02.2018, ora 12.00; -Interviu în 
data de 28.02.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii superioare în specia-
litatea restaurare sau studii superi-
oare însoțite, obligatoriu, de curs de 
restaurare; -Vechime în specialitatea 
restaurare: 2 ani; -Cunoștinţe de 
operare pe calculator: Office; nivel 
mediu; -Abilități, calități și aptitudini 
necesare: bune abilităţi de comuni-
care, capacitate de analiză, bun 
organizator, muncă în echipă; 
-Cerințe specifice: disponibilitate 
pentru muncă în teren (delegări) și 
depozit, pentru program prelungit, în 
condiţii speciale și de stres, experi-
ență în manevrarea obiectelor din 
colecțiile muzeului (ceramică, piatră, 
metal etc.); -Cunoașterea la nivel 
mediu a unei limbi străine (scris și 
citit). Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G. Enescu, nr.1. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Complexului Muzeal Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, persoană de contact: 
Ghilea Corina, telefon: 0257.281.847, 
luni-vineri, între orele 09.00-15.00. 

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str.Dr.Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractual 
vacante, pe durată nedeterminată: 1 
(un) post Îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică IV -Boli Infecţioase Adulţi. 
Concursul se va desfășura la sediul 
institutului,  după următorul 
calendar:  -Termenul de depunere a 
dosarelor: 10.01.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
19.01.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 23.01.2018, ora 10.00; 
-Proba pract ică:  în  data de 
30.01.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Pentru funcţia de Îngriji-
toare (G): -școală generală (G); -fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-

tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balș”, persoană de contact: 
referent Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@matei-
bals.ro

l Complexul Muzeal Arad cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Referent 
de specialitate grad profesional I: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.02.2018, 
ora 14.00, -Proba practică în data de 
20.02.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime: minim 
3 ani în specialitatea studiilor; 
-vechime în muncă: 5 ani;  -curs 
inspector resurse umane absolvit cu 
certificat acreditat; -cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională; 
nivel mediu;  -cunoștințe de operare 
pe calculator: Word, Excel, cunoaș-
tere operare REVISAL. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Emanuela 
Bundea, telefon: 0257.281.847, 
luni-vineri, între orele 09.00-15.00. 

l Complexul Muzeal Arad cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Muzeograf 
grad profesional IA: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 12.03.2018, ora 12.00; -Proba 
practică în data de 13.03.2018, ora 
12 .00 ;  - Interviu  în  data  de 
14.03.2018, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii superioare de specialitate: 
biologie, geologie și postuniversitare 
în domeniu (masterat, doctorat); 
-Cunoștințe de utilizare PC: Office, 
Docpat,  nivel avansat; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani; 
-Cunoașterea unei limbi străine, nivel 
avansat (scris și citit); -Abilități, cali-
tăți și aptitudini necesare: bune 
abilităţi de comunicare capacitate de 
analiză, bun organizator, muncă în 
echipă. Cerințe specifice: disponibili-
tate pentru muncă în teren (delegări) 
și depozit, pentru program prelungit, 
în condiţii speciale și de stres. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Corina Ghilea, 
telefon: 0257.281.847, luni-vineri, 
între orele 09.00-15.00.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr.13 Alba Iulia organizează 
concurs, în baza HG 286/2011 și HG 
1027/2014, la sediul: Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr.13 din str. 
Energiei, nr.21, judeţul Alba, în data 
de 23.01.2017, ora 09.30, proba 
scrisă, în data de 24.01.2018, ora 
09.30, proba practică, și ora 11.00, 
interviul, pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: -0,5 
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normă de administrator patrimoniu. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.13 Alba Iulia 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, între orele 09.00-
13.00. Condiţiile de participare la 
concurs: studii medii/superioare în 
domeniul economic, vechime în 
muncă minim 10 ani. Mai multe 
detalii şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.13 Alba Iulia. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 13 Alba Iulia şi la 
telefon: 0786.349.807.

l Primăria Oraşului Bolintin Vale, 
judeţul Giurgiu organizează concurs 
în data de 09.01.2018, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 12.01.2018, 
ora 11.00 -interviul pentru ocuparea 
funcţiei publice temporar vacante de 
execuţie inspector, clasa I, grad 
profesional superior (studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalent, minim 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
inspector grad profesional superior, 
atestat (certificat) operare calculator) 
în cadrul Serviciului financiar-con-
tabil, Compartimentului executare 
silită. Condiţiile pentru participarea 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul instituţiei. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 8 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a şi 
trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art.49 din H.G. 
nr.611/2008. Relaţii la telefon/fax: 
0246.271.187, 0246.270.990.

l Școala Gimnazială Budeni, cu 
sediul în localitatea Budeni, str.Bise-
ricii, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, modificat şi 
completat  de H.G. nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitor, 
contractual vacant pe perioadă nede-
terminată. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: medii; -fără vechime în muncă. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 19.01.2018, 
ora 12.00- la sediul unităţii; Proba 
practică: 22.01.2018, ora 12.00, la 
sediul instituției; Proba interviu: 
23.01.2018, ora 14.00, la sediul insti-
tuției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 11.01.2018, la 
sediul Școlii Gimnaziale Budeni. 
Date contact: Școala Gimnazială 
Budeni, str.Bisericii, localitatea 
Budeni, judeţul Suceava, telefon: 
0745.667.604.

l Primăria Municipiului Adjud, cu 
sediul în localitatea Adjud, str.Stadi-
onului, nr.2, județul Vrancea, organi-
zează concurs conform Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea funcțiilor publice de 
execuție şi a funcțiilor publice de 
conducere -vacante, de: 1.inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Serviciului public local de 
asistență socială -Compartiment 
asistență socială -din subordinea 
Consiliului local Adjud; 2.inspector, 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului public local de 
asistență socială -Compartiment 
asistență socială -din subordinea 
Consiliului local Adjud; 3.inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Direcției economice 

-Serviciul impozite şi taxe locale 
persoane fizice a aparatului de speci-
alitate al primarului municipiului 
Adjud; 4.inspector, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul 
Direcției economice -Serviciul impo-
zite şi taxe locale persoane fizice a 
aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Adjud; 5.
inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Direcției arhitec-
tură, urbanism -Compartiment 
administrare domeniu public şi 
privat, cadastru şi monitorizare utili-
tăți publice a aparatului de speciali-
tate al primarului municipiului 
Adjud; 6.inspector, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
Serviciului public comunitar local de 
evidența persoanelor din subordinea 
Consiliului local Adjud; 7.şef serviciu 
din cadrul Direcției arhitectură, 
urbanism -Serviciul administrare 
domeniu public şi privat, fond 
locativ, cadastru, monitorizare utili-
tăți publice şi instituții subordonate a 
aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Adjud; 8.şef 
serviciu în cadrul Direcției econo-
mice -Serviciul executare silită şi 
recuperare creanțe a aparatului de 
specialitate al primarului munici-
piului Adjud. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
31 ianuarie 2018, ora 11.00 la sediul 
Primăriei municipiului Adjud din str.
Stadionului, nr.2; -data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 1.Pentru 
funcția publică inspector, clasa I, 
grad profesional debutant din cadrul 
Serviciului public local de asistență 
socială -Compartiment asistență 
socială -din subordinea Consiliului 
local Adjud: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în speciali-
tatea Asistență socială; -fără vechime 
în specialitatea studiilor cerute de 
funcția publică. 2.Pentru funcția 
publică inspector, clasa I, grad profe-
sional superior din cadrul Serviciului 
public local de asistență socială 
-Compartiment asistență socială - 
din subordinea Consiliului local 
Adjud: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în specialitatea Asistență 
socială; -vechime de minim 9 ani în 
specialitatea studiilor cerute de 
funcția publică. 3.Pentru funcția 
publică inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant din cadrul Direcției 
economice -Serviciul impozite şi taxe 
locale persoane fizice a aparatului de 
specialitate al primarului munici-
piului Adjud: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zarea Științe economice; -fără 
vechime în specialitatea studiilor 
cerute de funcția publică. 4.Pentru 
funcția publică inspector, clasa I, 
grad profesional principal din cadrul 
Direcției economice -Serviciul impo-
zite şi taxe locale persoane fizice a 
aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Adjud: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul Ști ințe economice; 
-vechime de minim 5 ani în speciali-
tatea studiilor cerute de funcția 
publică. 5.Pentru funcția publică 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Direcției arhitec-
tură, urbanism- Compartiment 

administrare domeniu public şi 
privat, cadastru şi monitorizare utili-
tăți publice a aparatului de speciali-
tate al primarului municipiului 
Adjud: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specializarea Științe econo-
mice; -vechimea de minim 9 ani în 
specialitatea cerută de funcția 
publică. 6.Pentru funcția publică 
inspector, clasa I, debutant din 
cadrul Serviciului public comunitar 
local de evidența persoanelor din 
subordinea Consiliului local Adjud: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Științe juridice; 
-fără vechime în specialitatea studi-
ilor cerute de funcția publică, şi toate 
condițiile conform art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 7.
Pentru funcția publică de conducere 
-şef serviciu din cadrul Direcției 
arhitectură, urbanism -Serviciul 
administrare domeniu public şi 
privat, fond locativ, cadastru, moni-
torizare utilități publice şi instituții 
subordonate a aparatului de speciali-
tate al primarului municipiului 
Adjud: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Științe inginereşti; 
-2 ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
conducere de şef serviciu; -pentru 
participarea la concursul de recru-
tare organizat pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere, 
candidaţii trebuie să fi absolvit studii 
de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. 8.Pentru funcția de condu-
cere -şef serviciu în cadrul Direcției 
economice -Serviciul executare silită 
şi recuperare creanțe a aparatului de 
specialitate al primarului munici-
piului Adjud: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în speciali-
zarea Administrație publică; -2 ani în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
conducere de şef serviciu. -pentru 
participarea la concursul de recru-
tare organizat pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere, 
candidaţii trebuie să fi absolvit studii 
de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul din str.Stadio-
nului, nr.2, la Compartimentul orga-
nizare, resurse umane şi salarizare. 
Relații suplimenatre la sediul Primă-
riei municipiului Adjud din str.
Stadionului, nr.2, persoană de 
contac t :  Romanov  Camel ia 
-inspector superior din cadrul 
Compartimentului organizare, 
resurse umane şi salarizare, telefon: 
0 2 3 7 . 6 4 1 . 9 0 8  i n t . 2 2 5 ,  f a x : 
0237.641.912, e-mail:corus@prima-
riaadjud.ro

l Primăria Oraşului Bolintin Vale, 
judeţul Giurgiu organizează concurs 
în data de 26.01.2018, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 31.01.2018, 

ora 11.00 –interviul, pentru ocuparea 
funcţiei publice temporar vacante de 
execuţie inspector, clasa I, grad 
profesional debutant (studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalent) în cadrul 
Serviciului arhitect-şef, Comparti-
mentului investiții şi lucrări publice. 
Condiţiile pentru participarea la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei. Dosarele de concurs 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi trebuie să conţină 
documentele prevăzute de art.49 din 
H.G. nr.611/2008. Relaţii la telefon/
fax: 0246.271.187, 0246.270.990.

l Școala Gimnazială Nr.82, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, strada 
Jean Steriadi, numărul 17, sectorul 3, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: administrator financiar 
(contabil), ½ post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de luni -22.01.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de luni 
-22.01.2018, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: a) studii superioare econo-
mice de lungă durată/studii universi-
tare de licenţă; b) vechime în 
exercitarea funcţiei de contabil în 
sistemul de învăţământ de minim 3 
ani; c) cunoştinţe de operare pe 
calculator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.82. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale 
Nr.82, persoană de contact: Popescu 
Lucia -secretar şef,  telefon: 
021.345.09.62, fax: 021.345.09.62, 
e-mail: scoalanr82@yahoo.co.uk

l Primăria Comunei Nereju, judeţul 
Vrancea, organizează concurs de 
recrutare în data de 22 ianuarie 2018 
(proba scrisă), ora 10.00 şi 25 ianu-
arie 2018, ora 10.00 (interviul), 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcției publice de 
execuție vacantă de inspector clasa I 
gradul profesional asistent în cadrul 
Compartimentului  asistenţă socială 
şi autoritate tutelară. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Nereju, judeţul Vrancea. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: -studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul asistenţă socială; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 
1 an. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
la art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului şi vor 
cuprinde, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Coordonate de contact: 
Primăria comunei Nereju, cu sediul 
în comuna Nereju, judeţul Vrancea, 
t e l e fon :  0237 .266 .200 ,  fax : 
0237.266.149, e-mail: primariane-
reju@yahoo.com. Personă de 
contact: Sbîrciog Cristian-Eduard, 
având funcţia publică de referent 
clasa a III-a.

l Școala Gimnazială Dr.Vasile 
Lucaciu Satu Mare, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant: administrator financiar, 
conform HG286/2011. Condiţii de 
participare la concurs sunt: -nivelul 
studiilor: superioare economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 2 ani; 
-cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; -apt medical. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -19 ianuarie 
2018, ora 12.00: proba scrisă; 
-22 ianuarie 2018, ora 11.30: proba 
practică; -22  ianuarie 2018, ora 
12.30: proba interviu. Toate probele 
de concurs se vor desfăsura la sediul 
unităţii din Satu Mare, strada 
Rodnei, nr.64. Dosarele se depun la 
secretariatul unităţii, situat în Satu 
Mare, strada Rodnei, nr.64, până la 
data de 11.01.2018, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0361.408.977, între orele 08.00-14.00.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile Lg.319 
din 08 iulie 2003, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractual vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post 
Cercetător ştiinţific-fizician, spec.
Fizică şi biofizică (S) -Colectiv de 
Cercetare Știinţifică de Laborator 
Clinic şi Paraclinic. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, 
d u p ă  u r m ă t o r u l  c a l e n d a r : 
-Termenul de depunere a dosarelor: 
09.02.2018, ora 13.00; -Testarea 
psihologică: în data de 19.02.2018, 
ora 10.00; -Proba scrisă: în data de 
26.02.2018, ora 10.00; -Proba orală: 
în data de 05.03.2018, ora 10.00; 
-Proba pract ică:  în  data de 
12.03.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -2 ani vechime în activi-
tatea de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior sau 4 ani în alte activităţi. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
30 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Institutului Naţional 
de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: referent 
Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro

l Liceul „Simion Mehedinți”, cu 
sediul în localitatea Vidra, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
administrator patrimoniu -1 post, 
contractual vacant pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: superioare (inginer, economist); 
-nu este necesară vechimea în specia-
litate. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă: data 
de 22.01.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; Proba practică: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; Proba interviu: data de 
26.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: Potop Adela 
Cătălina, telefon: 0723.894.442.
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l Liceul „Simion Mehedinți”, cu 
sediul în localitatea Vidra, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor şcoală (0,5 normă) -post 
vacant contractual pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de 
participare: -studii generale (şcoală 
generală de 8 clase); -vechime cel 
puţin 1 an în cadrul unei instituții de 
învățământ. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
practică eliminatorie: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; Proba interviu: data de 
26.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: Potop Adela 
Cătălina, telefon: 0723.894.442.

l Liceul „Simion Mehedinți”, cu 
sediul în localitatea Vidra, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
îngrijitor şcoală (normă întreagă) -un 
post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare: -studii generale (şcoală 
generală de 8 clase); -vechime cel 
puţin 1 an în cadrul unei instituții de 
învățământ. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
practică eliminatorie: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; Proba interviu: data de 
26.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: Potop Adela 
Cătălina, telefon: 0723.894.442.

l Liceul „Simion Mehedinți”, cu 
sediul în localitatea Vidra, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
laborant debutant (0.5 normă) -post 
contractual vacant pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: studii medii în domeniu conform 
art.250, Legea 1/2011; -nu este nece-
sară vechimea în specialitate. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului :  Proba scrisă:  data de 
22.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; Proba practică: data de 
25.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; Proba interviu: data de 
26.01.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituţiei. Date contact: Potop Adela 
Cătălina, telefon: 0723.894.442.

l Primăria Comunei Jucu, judeţul 
Cluj, cu sediul în localitatea Jucu de 
Sus, nr.112, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
vacante pentru funcție publică de 
execuție: -Consilier, clasa I, grad 
profesional superior; -Consilier, clasa 
I, grad profesional principal, 
compartimentul contabilitate. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs prevăzute în fişa postului: 
conform art.9 lit.a) din Legea 
nr.188/1999 (r2), pentru: -Consilier, 
clasa I, grad profesional superior- 
Compartimentul Contabilitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -Consilier, clasa I, 
grad profesional principal- Compar-
timentul Contabilitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice: -vechime în specialitatea 
studiilor, potrivit art.57 alin.(5) din 
Legea 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată: 
-Consilier, clasa I, grad profesional 
superior: minim 9 ani; -Consilier, 
clasa I, grad profesional principal: 
minim 5 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: sediul 
instituţiei din Jucu de Sus, nr.112, 
Primăria Comuna Jucu, judetul Cluj; 
-22.01.2018, ora 12.00: proba scrisă, 
-22.12.2017 -10.01.2018, perioada 
depunerii dosarelor de concurs; 
-11.01.2018-17.01.2018, selecția dosa-
relor de concurs. Interviul se sustine 
într-un termen de maxim 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora interviului se vor 
anunţa după proba scrisă. Coordo-
nate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: Primăria 
Comunei Jucu, nr.112, localitatea 
Jucu de Sus, judeţul Cluj, telefon/
fax: 0264.233.084, e-mail: office@
primariajucu.ro, respectiv de la 
secretarul comisiei de concurs şi de 
soluţionare a contestaţiilor: doamna 
Toma Rodica (telefon: 0769.260.772), 
luni-vineri, între orele 08.00-16.00 
-consilier superior -Compartimentul 
Registrul Agricol.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr.53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual din cadrul direcției: 1.La 
Baza de Depozitare -Întreținere 
A r m a m e n t ,  G e n i u ,  C h i m i c 
”Codlea”: -1 (un) post muncitor 
calificat IV-I (lăcătuş mecanic), 
poziția 1280 -studii gimnaziale şi 
calificare în meseria de lăcătuş 
mecanic; 2.La Centrul de Pregătire şi 
Refacere/Recuperare a Capacității  
de Muncă "Excelsior" Braşov: -1 (un) 
post muncitor calificat IV-I (electri-
cian de întreținere şi reparații), 
poziția 523 -studii gimnaziale şi cali-
ficare în meseria de electrician; -1 
(un) post muncitor calificat IV-I 
(bucătar), poziția 750 -studii gimna-
ziale şi calificare în meseria de 
bucătar; 3.La Baza de Pregătire şi 
Refacere/Recuperare a Capacității 
de Muncă "Turist" Predeal: -1 (un) 
post muncitor calificat IV-I (fochist), 
poziția 541 -studii gimnaziale, califi-
care de fochist şi autorizat ISCIR cu 
atestat de fochist clasa C; Nu se soli-
cită vechime în muncă şi/sau în 
specialitate pentru niciunul dintre 
cele patru posturi. Pentru înscriere, 
candidații vor prezenta dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 11.01.2018, ora 15.00, la sediul 
Centrului de Pregătire şi Refacere/
Recuperare a Capacității  de Muncă 
"Excelsior" Braşov, str. Matei Basarab 
nr. 41-43. Concursurile vor avea loc 
la sediul Centrului de Pregătire şi 
Refacere/Recuperare a Capacității  
de Muncă "Excelsior" Braşov, str. 
Matei Basarab nr. 41-43 şi vor consta 
în: 1. Probă practică -17.04.2018: 
-muncitor calificat IV-I (bucătar) -ora 
09.00; -muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş mecanic) -ora 11.00; 
-muncitor calificat IV-I (fochist) -ora 
13.00; -muncitor calificat IV-I (elec-

trician de întreținere şi reparații) -ora 
15.00. 2. Interviu -23.04.2018: 
-muncitor calificat IV-I (bucătar) -ora 
9.00; -muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
mecanic) -ora 11.00; -muncitor cali-
ficat IV-I (fochist) –ora 13.00; 
-muncitor calificat IV-I (electrician 
de întreținere şi reparații) -ora 15.00;  
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro secți-
unea Carieră/Anunţuri, de la sediul 
Centrului de Pregătire şi Recuperare/
Refacere a Capacității  de Muncă 
"Excelsior" Braşov, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00 sau la 
tel. 021.303.70.80 int. 30178 -Servi-
ciul Resurse Umane al direcției.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următorul 
post vacant de personal contractual 
de la Serviciul Hrănire din cadrul 
direcției: -muncitor calificat IV-I 
(cofetar-patiser), poziţia 784 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
cofetar-patiser.
Nu se solicită vechime în muncă şi/
sau în specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 11.01.2018, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Asigu-
rare Logistică Integrată, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, corp B, et.1, camera 112, 
tel.: 021.303.70.80, int. 30178. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei din mun. Bucureşti, Piața 
Revoluției nr.1A, sector 1 şi va consta 
în susţinerea următoarelor probe: 1. 
Probă practică: -28.03.2018, ora 
10.00; 2. Interviu: -03.04.2018, ora 
10.00. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia şi tematica 
se pot obţine de pe pagina de internet 
a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10:00-14:00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30178.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr.53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr.355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Serviciul Hrănire 
din cadrul direcției: -3 (trei) posturi 
de muncitor calificat IV-I (ospătar), 
poziţiile 572, 583 şi 588 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
ospătar. Nu se solicită vechime în 
muncă şi/sau în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
11.01.2018, ora 15.00, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
112, tel.: 021.303.70.80, int. 30178. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei -Clubul Excelsior din mun. 
Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr.24, 
sector 1 şi va consta în susţinerea 

următoarelor probe: 1. Probă prac-
tică: 04.04.2018 -ora 10,00;  2. 
Interviu: 11.04.2018 -ora 10.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30178.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr.53/2003, 
republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr.355/2007, O.M.A.I. nr.291/2011 şi 
Dispoziţiei directorului general al 
D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual de la Serviciul 
Reparații Auto din cadrul direcției: 
La Biroul Reparații Autoturisme şi 
Motociclete: -1 (un) post de muncitor 
calificat IV-I (vopsitor auto), poziţia 
1196 –studii gimnaziale şi calificare 
în meseria de vopsitor auto. La 
Biroul Reparații Autoturisme Trans-
port Greu: -1 (un) post de muncitor 
calificat IV-I (tinichigiu carosier), 
poziţia 1226 -studii gimnaziale şi 
calificare în meseria de tinichigiu 
carosier sau tinichigiu auto. Nu se 
solicită vechime în muncă şi/sau în 
specialitate pentru niciunul dintre 
cele două posturi. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 11.01.2018, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Asigu-
rare Logistică Integrată, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, corp. B, et.1, camera 112, 
telefon: 021.303.70.80, int. 30178. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei mun. din Bucureşti, Bld. 
Timişoara nr.10b, sector 6 şi va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: 1. Probă practică: 14.03.2018. 
Orele de desfăşurare: -muncitor cali-
ficat IV-I (tinichigiu carosier)  -ora 
09.00; -muncitor calificat IV-I 
(vopsitor auto) - ora 12.00. 2. Interviu 
20.03.2018. Orele de desfăşurare: 
-muncitor calificat IV-I (tinichigiu 
carosier) ora 09.00; -muncitor cali-
ficat IV-I (vopsitor auto) -ora 12.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră /Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int.30434 sau 30178.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr.53/2003, 
republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011 şi 
Dispoziţiei directorului general al 
D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual de la Serviciul 
Reparații Auto din cadrul direcției: 
-1 (un) post de muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş montator agregate energe-
tice şi de transport), poziţia 1172 - 
studii gimnaziale şi calificare în 
meseria de lăcătuş montator agregate 
energetice şi de transport; -1 (un) 
post de muncitor calificat IV-I (elec-
trician montator de instalaţii electrice 
la mijloacele de transport), poziţia 
1181 -studii gimnaziale şi calificare în 

meseria de electrician montator de 
instalaţii electrice la mijloacele de 
transport; Nu se solicită vechime în 
muncă şi/sau în specialitate pentru 
niciunul dintre cele două posturi. 
Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secreta-
rului comisiei de concurs, până la 
data de 11.01.2018, ora 15.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată, cu sediul în mun. Bucureşti, 
str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp. B, 
e t . 1 ,  c a m e r a  1 1 2 ,  t e l e f o n : 
021.303.70.80, int. 30178. Concursul 
se va desfăşura la sediul direcţiei 
mun. din Bucureşti, Bld. Timişoara 
nr. 10b, sector 6 şi va consta în susţi-
nerea următoarelor probe: 1. Probă 
practică: 06.03.2018. Orele de desfă-
şurare: -muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş montator agregate energe-
tice şi de transport) -ora 09.00; 
-muncitor calificat IV-I (electrician 
montator de instalaţii electrice la 
mijloacele de transport)  ora 12.00. 2. 
Interviu 12.03.2018. Orele de desfă-
şurare: -muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş montator agregate energe-
tice şi de transport) ora 09.00; 
-muncitor calificat IV-I (electrician 
montator de instalaţii electrice la 
mijloacele de transport) ora 12.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră /Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434 sau 30178.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr. 291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Serviciul Reparații 
Armament şi Tehnică Specifică din 
cadrul direcției: 1 (un) post de 
muncitor calificat IV-I (electronist 
depanator),  poziţia 1265 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
electronist depanator; -1 (un) post de 
muncitor calificat IV-I (electrician de 
întreținere şi reparații), poziţia 1266 
- studii gimnaziale şi calificare în 
meseria de electrician de întreţinere 
şi reparaţii. Nu se solicită vechime în 
muncă şi/sau în specialitate pentru 
niciunul dintre cele două posturi. 
Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secreta-
rului comisiei de concurs, până la 
data de 11.01.2018, ora 15.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată, cu sediul în mun. Bucureşti, 
str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, 
et.1, camera 112, tel.: 021.303.70.80, 
int. 30178. Concursul se va desfăşura 
la sediul direcţiei din mun. Bucureşti, 
Bd. Timişoara nr.10B, sector 6 şi va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: 1. Probă practică 21.03.2018: 
-muncitor calificat IV-I (electronist 
depanator) ora 09.00; -muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreți-
nere şi reparații) ora 12.00. 2. 
Interviu 27.03.2018: -muncitor cali-
ficat IV-I (electronist depanator) ora 
09.00; -muncitor calificat IV-I (elec-
trician de întreținere şi reparații) ora 
12.00. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia şi tematica 
se pot obţine de pe pagina de internet 
a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
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secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30178.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr.355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Serviciul Exploa-
tare Auto din cadrul direcţiei: -1 (un) 
post de muncitor calificat III-I (şofer) 
la Biroul Transport Greu şi Structuri 
Operative, poziţia 1124 - studii 
gimnaziale şi permis de conducere 
valabil cel puțin pentru categoriile B, 
C, CE şi D de autovehicule; vechime 
minimă în muncă şi în specialitate: 1 
an; -1 (un) post de muncitor necali-
ficat II-I (spălător auto) la Biroul 
Transport Aparat Central, poziţia 
1093 -studii gimnaziale; nu se solicită 
vechime în muncă şi/sau în speciali-
tate. Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secreta-
rului comisiei de concurs, până la 
data de 11.01.2018, ora 15.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată, cu sediul în mun. Bucureşti, 
str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, 
et.1, camera 112, tel.: 021.303.70.80, 
int. 30434. Concursul se va desfăşura 
la sediul sediul direcţiei din mun. 
Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 10B, 
sector 6 şi va consta în susţinerea 
următoarelor probe: 1. Probă prac-
tică 26.03.2018. Orele de desfăsurare: 
-muncitor calificat III-I (şofer) -ora 
10.00; -muncitor necalificat II-I 
(spălător auto) -ora 13.00. 2. Interviu  
30.03.2018. Orele de desfăşurare: 
-muncitor calificat III-I (şofer) -ora 
10.00; -muncitor necalificat II-I 
(spălător auto) ora 13.00. Relaţii 
suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, 
bibliografia şi tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul 
în mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între 
o r e l e  1 0 . 0 0 -  1 4 . 0 0 ,  l a  t e l . 
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G.nr. 
286/2011,  H.G.nr.  355/2007, 
O.M.A.I.nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
d i r e c t o r u l u i  g e n e r a l  a l 
D.G.M.R.U.nr. II/1620/2015, toate cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual de la Serviciul 
Secretariat şi Control Acces din 
cadrul direcţiei: -1 (un) post de refe-
rent II-IA, poziţia 84 -studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat şi cunoş-
tințe operator calculator Microsoft 
Office; -1 (un) post de secretar-dacti-
lograf I-IA, poziţia 86 -studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat, curs de 
pregătire secretariat şi cunoştințe 
operator calculator Microsoft Office. 
Nu se solicită vechime în muncă şi/
sau în specialitate pentru niciunul 
dintre cele două posturi. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
11.01.2018, ora 15.00, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată, cu 

sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
112, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei din mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5 şi va consta în 
susţinerea următoarelor probe: 1. 
Probă scrisă 05.03.2018. Ore de 
desfăşurare: -referent II-I ora 10.00; 
-secretar-dactilograf I-IA -ora 13.00. 
2. Interviu 09.03.2018. Ore de desfă-
şurare: -referent II-IA -ora 10.00; 
-secretar-dactilograf I-IA -ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr.355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Serviciul Fabricație 
şi Mentenanță Utilaje din cadrul 
direcţiei: -1 (un) post de muncitor 
calificat IV-I (vulcanizator auto) la 
Biroul Mentenanță Utilaje, Agregate 
şi Instalații, poziţia 944 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
vulcanizator auto/vulcanizator piese 
din cauciuc la prese; -1 (un) post de 
muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
mecanic de întreținere şi reparații 
universale) la Biroul Mentenanță 
Utilaje, Agregate şi Instalații, poziţia 
938 -studii gimnaziale şi calificare în 
meseria de lăcătuş mecanic de între-
ținere şi reparații universale. Nu se 
solicită vechime în muncă şi/sau în 
specialitate pentru niciunul dintre 
cele două posturi. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 11.01.2018, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Asigu-
rare Logistică Integrată, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, corp B, et.1, camera 112, 
tel.: 021.303.70.80, int.30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
sediul direcţiei din mun. Bucureşti, 
Bd. Timişoara nr. 10B, sector 6 şi va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: -1. Probă practică 12.03.2018. 
-Orele de desfăşurare: -muncitor 
calificat IV-I (vulcanizator auto) -ora 
10.00;  -muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş mecanic de întreținere şi 
reparații universale) ora 13.00; 2. 
Interviu -16.03.2018. Orele de desfă-
şurare: -muncitor calificat IV-I 
(vulcanizator auto) -ora 10.00; 
-muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
mecanic de întreținere şi reparații 
universale) ora 13.00. Relaţii supli-
mentare privind condiţiile de partici-
pare,  documentele necesare, 
bibliografia şi tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul 
în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între 
o r e l e  1 0 . 0 0 -  1 4 . 0 0 ,  l a  t e l . 
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 

nr.286/2011, H.G. nr.355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual din cadrul direcţiei: 1. La 
Serviciul Reparații-Construcții: -2 
(două) posturi de muncitor calificat 
IV-I (zugrav-vopsitor), Biroul Repa-
rații-Construcții, poziţiile 337 şi 340 
-studii gimnaziale şi calificare în 
meseria de zugrav-vopsitor; -1 (un) 
post de muncitor calificat IV-I 
(lăcătuş mecanic de întreținere şi 
reparații universale), Biroul Dispe-
cerat Intervenții, poziţia 380 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
lăcătuş mecanic de întreținere şi 
reparații universale. 2. La Serviciul 
Fabricație şi Mentenanță Utilaje 
-Biroul Producţie Secundară: -1 (un) 
post de muncitor calificat IV-I 
(tapițer), poziţia 917 -studii gimna-
ziale şi calificare în meseria de 
tapițer; - 1 (un) post de muncitor 
calificat IV-I (lăcătuş mecanic de 
întreținere şi reparații universale), 
poziţia 921 -studii gimnaziale şi cali-
ficare în meseria de lăcătuş mecanic 
de întreținere şi reparații universale. 
Nu se solicită vechime în muncă şi/
sau specialitate pentru niciunul 
dintre posturi. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs secretarului comisiei de 
concurs, până la data de 11.01.2018, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Asigu-
rare Logistică Integrată, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, corp B, et.1, camera 112, 
tel.: 021.303.70.8, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
sediul direcţiei din mun. Bucureşti, 
Bd. Timişoara nr.10B, sector 6 şi va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: 1. Probă practică: 19.03.2018. 
Orele de desfăşurare: -muncitor cali-
ficat IV-I (zugrav-vopsitor ora 09.00; 
-muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
mecanic de întreținere şi reparații 
universale)  ora11.00; -muncitor 
calificat IV-I (tapiţer) -ora 13.00; 2. 
Interviu 23.03.2018. Orele de desfă-
şurare: -muncitor calificat IV-I 
(zugrav-vopsitor)  -ora 09.00; 
-muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
mecanic de întreținere şi reparații 
universale) ora 11.00; -muncitor 
calificat IV-I (tapițer) -ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 1000- 1400, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr. 291/2011 şi ale Dispozi-
ţ i e i  d i rectorulu i  genera l  a l 
D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, toate 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual din cadrul 
direcţiei: La Serviciul Administrare 
Spaţii de Cazare -Biroul Adminis-
trare Spaţii de Cazare: -1 (un) post 
de muncitor calificat IV-I (lenjer), 
poziţia 414 -studii gimnaziale şi cali-
ficare de lenjer, croitor sau confecţi-
oner textile; nu se solicită vechime în 
muncă şi/sau specialitate. 1. La 
Serviciul Echipament, Acţiuni de 
Protocol şi Prestări Servicii: -1 (un) 
post de muncitor calificat IV-I 
(croitor), poziţia 863 - studii gimna-

ziale şi calificare de croitor; nu se 
solicită vechime în muncă şi/sau 
specialitate. Pentru înscriere, candi-
daţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, 
până la data de 11.01.2018, ora 
15.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Direcţiei Asigurare Logis-
tică Integrată, cu sediul în mun. 
Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, sector 5, 
corp B, et. 1, camera 112, tel.: 
021.303.70.80, int. 30434. Concursu-
rile se vor desfăşura la sediul direcţiei 
din mun. Bucureşti, str. Leaota nr.2A, 
sector 6 şi vor consta în susţinerea 
următoarelor probe:  1.Probă 
practică 05.03.2018. Orele de 
desfăşurare: -muncitor calificat IV-I 
(lenjer) ora 10.00; -muncitor calificat 
IV-I (croitor) ora 11.00. 2.Interviu 
09.03.2018. Orele de desfăşurare: 
-muncitor calificat IV-I (lenjer) ora 
10.00; -muncitor calificat IV-I 
(croitor) ora 11.00. Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia şi 
tematica se pot obţine de pe pagina 
de internet a MAI, la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anun-
ţuri sau de la Serviciul Resurse 
Umane al direcţiei, cu sediul în mun. 
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, 
în zilele lucrătoare, între orele 10.00-
14.00, la tel. 021.303.70.80, int. 
30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Serviciul Investiţii 
şi Administrare Patrimoniu Imobi-
liar din cadrul direcţiei: -1 (un) post 
de referent II-IA, poziţia 259 -studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat şi 5 
ani vechime în muncă; nu se solicită 
vechime în specialitate; -1 (un) post 
de muncitor calificat IV-I (fochist), 
poziţia 274 -studii gimnaziale, curs 
de calificare fochist şi autorizare 
ISCIR clasa C - cazane de apă caldă 
şi abur de joasă presiune, 3 ani 
vechime în muncă şi 3 ani vechime în 
exercitarea profesiei.  Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
11.01.2018, ora 15.00, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et. 1, camera 
112, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei din mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5 şi va consta în 
susţinerea următoarelor probe: 
1.Probă scrisă 19.03.2018. Orele de 
desfăşurare: -referent II-IA -ora 
10.00; -muncitor calificat IV-I 
(fochist) ora 13.00. 2.Interviu 
23.03.2018. Orele de desfăşurare: 
-referent II-IA ora 09.00; -muncitor 
calificat IV-I (fochist) ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se 
pot obţine de pe pagina de internet a 
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr. 3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 

-Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr. 291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, 2 (două) 
posturi vacante de personal contrac-
tual - îngrijitor (studii gimnaziale) la 
Serviciul Investiţii şi Administrare 
Patrimoniu Imobiliar, poziţiile 248 şi 
304 din statul direcţiei. Vechimea 
minimă în muncă: 1 an (pentru 
ambele posturi). Nu se solicită 
vechime în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
11.01.2018, ora 1500, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
112, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
direcţiei din mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5 şi va consta în 
susţinerea următoarelor probe: 
1.Probă practică 12.03.2018, ora 
10.00; 2. Interviu 16.03.2018, ora 
10.00. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia şi tematica 
se pot obţine de pe pagina de internet 
a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/Anunţuri sau de la 
Serviciul Resurse Umane al direcţiei, 
cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Eforie nr.3-5, sector 5, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00, la tel. 
021.303.70.80, int. 30434.   

l Direcţia Asigurare Logistică Inte-
grată scoate la concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, H.G. 
nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr.291/2011 şi Dispoziţiei 
directorului general al D.G.M.R.U. 
nr. II/1620/2015, toate cu modificările 
şi completările ulterioare, următoa-
rele posturi vacante de personal 
contractual de la Tipografia M.A.I. 
din cadrul direcției: -2 (două) posturi 
de muncitor calificat IV-I (legător 
manual), poziţiile 146 şi 191 -studii 
gimnaziale şi calificare în meseria de 
legător manual în domeniul poli-
grafic. Nu se solicită vechime în 
muncă şi/sau în specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
11.01.2018, ora 15.00, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată, cu 
sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie 
nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, camera 
112, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Tipografiei M.A.I. din mun. Bucu-
reşti, str. Scheiul de Sus nr.23, sector 
2 şi va consta în susţinerea următoa-
relor probe: 1. Probă practică 
26.03.2018, ora 10.00; 2. Interviu 
30.03.2018, ora 9.00. Relaţii supli-
mentare privind condiţiile de partici-
pare,  documentele necesare, 
bibliografia şi tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul 
în mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între 
o r e l e  1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  l a  t e l . 
021.303.70.80, int. 30434.

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova, cu sediul 
în Strada Brestei, numărul 10, 
județul Dolj, organizează concurs/
examen pentru ocuparea următo-
rului post contractual aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului- de suprave-
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ghetor de noapte cămin /internat 
şcolar-fete- post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice pentru participare la 
concurs: studii medii; studiile postli-
ceale /superioare constituie avantaj; 
vechimea în specialitate constituie 
avantaj; disponibilitate pentru 
program flexibil; disponibilitate de a 
răspunde la solicitările suplimentare 
postului de supraveghetor de noapte; 
abilități de relaționare, comunicare; 
capacitate de lucru în mod individual 
şi în echipă; adaptabilitate, flexibili-
tate şi rezistenţă la stres, perseve-
renţă, toleranţă, calm, abilităţi de 
comunicare interpersonală; motivaţie 
puternică pentru munca cu copiii /
tinerii. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă:- 
data de 19.01.2018, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei nr.10, 
proba practică: data de 25.01.2018, 
ora 9.00, la sediul unităţii din 
Craiova, str.Brestei, nr. 10, proba 
interviu: data de 29.01.2018, ora 9.00, 
la sediul unităţii din Craiova, str. 
Brestei, nr. 10. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
unităţii din Craiova, str. Brestei, nr. 
10,  Dol j .  Date  contact :  te l . 
0351.804.904.

l Institutul de Urgență pentru Boli 
C a r d i o v a s c u l a r e  „ P r o f .
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedeterminată, 
conform Hotărârii Guvernului 
286/2011: -2 posturi fiziokinetotera-
peut debutant, studii superioare; -1 
post kinetoterapeut debutant, studii 
superioare; -1 post asistent medical 
generalist, studii postliceale; -12 
posturi asistent medical debutant 
generalist, studii postliceale; -1 post 
statistician medical; -2 posturi 
statistician medical debutant; -7 
posturi infirmieră debutantă; -1 post 
brancardier; -2 posturi secretar 
debutant; -1 post operator III. 
Condiții de desfăşurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere: 16.01.2018, 
ora 12.00; 2.Data şi ora organizării 
probei scrise: 01.02.2018, ora 9.00; 
3.Data şi ora interviului: 07.02.2018, 
ora 9.00; 4.Locul depunerii dosarelor 
şi al organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Șoseaua 
Fundeni, numărul 258, sectorul 2 
-Serviciul RUNOS. Condiții speci-
fice de participare la concurs pentru 
postul de: -fiziokinetoterapeut debu-
tant: studii -diplomă de licență în 
specialitate, fără vechime în specia-
litate; -kinetoterapeut debutant: 
studii -diplomă de licență în specia-
litate, fără vechime în specialitate; 
-asistent medical, studii postliceale: 
studii -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, 6 luni 
vechime în specialitate; -asistent 
medical debutant, studii postliceale: 
studii -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, fără 
vechime în specialitate; -statistician 
medical: studii -diplomă de studii 
medii, 6 luni vechime în activitate; 
-statistician medical debutant: studii 
-diplomă de studii medii, fără 
vechime în specialitate; -infirmieră 
debutantă: studii -şcoală generală, 
fără vechime în activitate; -brancar-
dier: studii -şcoală generală, fără 
vechime în activitate; -secretar 
debutant: studii -diplomă de bacala-
ureat, fără vechime în activitate; 
-operator III: studii -diplomă de 
bacalaureat, fără vechime în activi-
tate. Anunțul de concurs, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
avizier şi pe site-ul unității: www.

cardioiliescu.ro. Secțiunea Informa-
ții-Concursuri. Relații suplimentare 
se obțin la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 031.425.15.19.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
Bucureşti, Șoseaua Berceni nr. 12,  
Sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante, cores-
punzator functiilor contractuale,  în 
cadrul structurilor organizatorice din  
spital după cum urmează: - 1 Post 
psiholog practicant: - diploma de 
bacalaureat; diploma de licenta in 
specialitate; atestat de libera practica 
in psihologie clinica; 1 an vechime ca 
psiholog stagiar. - 5 posturi de asis-
tent medical generalist debutant (PL) 
- diploma de bacalaureat; diploma 
scoala postliceala sanitara; fara 
vechime in specialitate. 2 posturi de 
asistent medical generalist  (PL): - 
diploma de bacalaureat; diploma 
scoala postliceala sanitara; 6 luni 
vechime in specialitate. - 1 post de 
asistent medical generalist debutant 
(S):- diploma de bacalaureat; 
diploma de licenta in specialitate; 
fara vechime in sepecialitate; - 1 post 
de brancardier: - Diploma de scoala 
generala; Disponibilitate de lucru in 
ture; cu sau fara vechime in activi-
tate. - 3 posturi infirmiera debutant: 
- Diploma de scoala generala; - 
Disponibilitate de lucru in ture; - cu 
sau fara vechime in activitate. - 5 
posturi infirmiera ; - Diploma de 
scoala generala; - Curs infirmiere; - 6 
luni vechime in activitate. 1 post de 
asistent farmacie principal  (PL): - 
diploma de bacalaureat; - diploma 
scoala postliceala sanitara in speciali-
tatea farmacie; - examen pentru 
obtinerea gradului de princpal; - 5 
ani vechime ca asistent de farmacie. 
- 1 post de asistent medical farmacie  
(PL): - diploma de bacalaureat; 
diploma scoala postliceala sanitara in 
specialitatea farmacie; - 6 luni 
vechime in specialitate. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituţiei şi va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba 
scrisă – 19.01.2018, ORA 09.00., în 
amfiteatrul centrului de excelenţă în 
neurochirurgie. 2. Proba practică – 
24.01.2018, ORA 09.00.,  în cadrul 
structurilor organizatorice. 3. Inter-
viul  – 29.01.2018, ora 09.00., în 
amfiteatrul centrului de excelenţă în 
neurochirurgie. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere în 
perioada 22.12.2017-11.01.2018 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spita-
lului - 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.

l G Canale & C angajeaza 6 amba-
latori manuali pentru tipografie. 
Interviurile au loc la sediul din Com. 
Cernica nr. 47, joi, 28 decembrie la 
o re l e  11 .00 .  Informat i i  l a : 
021.351.72.55.

l Primăria Comunei Jilava din 
judeţul Ilfov scoate la concurs 
funcţia contractuală de execuţie 
vacantă, inspector de specialitate 
gradul I A, din cadrul Biroului 
Resurse Umane şi Administrativ- 
Compartiment Administrativ, 
Arhivă, pentru ocuparea căreia 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiţii: 1. Condiţii generale: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare ale 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi ale criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-

sionale imediat superioare ale perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
modificată şi completată prin  Hotă-
rârea de Guvern nr. 1027/2014; 2. 
Condiţii specifice: condiţii specifice 
ocupării postului contractual de 
execuţie vacant, inspector de specia-
litate gradul I A, din cadrul Biroului 
Resurse Umane şi Administrativ- 
Compartiment Administrativ, 
Arhivă: -absolvent– studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechimea în 
specialitate 1 an. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei Jilava, şos. 
Giurgiului, nr. 279, judeţul Ilfov. 
Proba scrisă  se va susţine în data de 
25.01.2018, ora 10.00, iar interviul se 
va sustine într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se vor afişa la sediul Primăriei Jilava 
şi pe site-ul instituţiei. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
respectiv 11.01.2018, la sediul Primă-
riei Jilava, şos. Giurgiului nr. 279, 
comuna Jilava, judeţul Ilfov, Biroul  
Resurse Umane şi Administrativ, la 
doamna Ene Gabriela, care asigură 
secretariatul comisiei de concurs. 
Poate fi contactată la numărul de 
telefon 021.457.01.15/ 104. Relaţii 
suplimentare  se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Jilava.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) 
din Legea nr. 319 /2003 privind 
Statutul  personalului de cercetare –
dezvoltare, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice ”Costin C. 
Kiriţescu” organizează, în perioada 
22 decembrie 2017– 01 februarie 
2018, la sediul său din Calea 13 
Septembrie nr. 13, sector 5, Bucu-
reşti, concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante: -cercetător 
ştiinţific gradul I în tehnologia prelu-
crării produselor agricole (1 post, 1/2 
normă), la Centrul de Economie 
Montană CE-MONT Vatra Dornei; 
-cercetător ştiinţific gradul I în 
economie (1 post, normă întreagă), la 
Centrul de Modelare Macroecono-
mică; -cercetător ştiinţific gradul III 
în agromontanologie (1 post, 1/2 
normă), la Centrul de Economie 
Montană CE-MONT Vatra Dornei; 
-cercetător ştiinţific gradul III, cerce-
tător economist în management (1 
post, 1/2 normă), la Centrul de 
Economie Montană CE-MONT 
Vatra Dornei. Înscrierile la concurs 
se fac până pe data de 22 ianuarie 
2018, ora 16.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv 
anunţul cuprinzând condiţiile gene-
rale şi specifice, calendarul concur-
sului şi bibliografia sunt afişate la 
sediul Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice ”Costin C. Kiri-
ţescu”, pe website: www.ince.ro; la 
sediul Centrului de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava şi transmise spre publicare 
către portalul posturi.gov.ro. Dosa-
rele se primesc la Serviciul  Finan-
ciar, Contabilitate, Resurse Umane şi 
Administrativ până la data de 
22 .01 .2018 ,  ora  16 .00 ,  t e l . : 
021.318.24.13. sau 021.318.81.06/ 
2014.

CITAȚII  
l Reclamanta Paven Elena, cu 
domiciliu in sat Horia. Nr.330 jud 
Arad, cheama in instanta in data de 
18.01.2018. Ora 9 la judecatoria Blaj 
in dosarul nr.1510/203/2009 si 
dosarul 1936/203/2012 pe urmatorii 

parati cu domiciliul necunoscut: 
Cordos Augusta Eugenia, Stanga 
Stefania Maria, Stanga Florin 
Augustin, Teodorescu Nicolae, 
Teodorescu Elena , Mihon Gheorghe, 
Marcu Maria, Palade Alexandrina 
Ortensia, Bulgaru Marius, Unchiasu 
Valeria, Mera Mihai Dumitru, Rusu 
Rodica, Popa Minerva Octavia, Mera 
Sorin Mircea, Mera Calin Ioan, Mera 
Iliana, SC. Floricon SA Deva, SC.
Prospera Apuseni, SC.Bradet Rosia 
Montana SRL

l Bilan Petru, cu ultimul domiciliu 
în Iaşi, str.Carpaţi, nr.6, bl.908A, 
sc.B, et.3, ap.10, este chemat la Jude-
cătoria Iaşi, sala1, complet C36M, 
dosar 19313/245/2016, în data de 
08.01.2018, ora 08:30, în calitate de 
pârât, în proces cu reclamanţii Bilan 
Veronica şi Bilan Tudor, pentru 
pensie de întreţinere.

l Numitul Mateescu Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str. Vasile Lupu, nr. 26, bl. PD2B, sc. 
A, ap. 13, Argeş este citat la Tribu-
nalul Arges în data de 11.01.2018,ora 
8:30 în calitate de pârât în dosarul 
nr.13351/280/2014 în contradictoriu 
cu reclamanta SC Asirom Vig SA.

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae şi Leuca Gheorghe în 
dosar nr. 698/265/2011 al Judecăto-
riei Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, partaj pentru termenul 
din 30.01.2018

l Se citează numiții Bulz Ieronim şi 
Bulz George în calitate de pârâți în 
dosar nr. 1527/265/2015 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Hodea 
Gheorghe, având ca obiect succe-
siune şi partaj, cu termen la 
19.01.2018

l Se citează numiții Bulța Maria, 
Bulța Alexandru, Bulța Ana şi Bulța 
Ioana în calitate de pârâți în dosar nr. 
182/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Ruşti Silviu, Hoza 
Augustin şi Ruşti Alexandru-Leon, 
având ca obiect succesiune ş.a., cu 
termen la 30.01.2018

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ștefan, Burduhos Saveta 
şi Burduhos Leon în calitate de 
pârâți în dosar nr. 3012/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Burduhos Elena şi Burduhos 
Dumitru, având ca obiect acțiune în 
constatare , cu termen la 30.01.2018

l Se citează numitul Moldovan 
Vasile în calitate de pârât în dosar nr. 
2046/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Beşuțiu Anton 
şi Maria, având ca obiect uzuca-
piune, întăbulare, ş.a., cu termen la 
23.01.2018

l Se citează numitul Pop Daniel în 
calitate de pârât în dosar nr. 
2885/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Solcan Maria, 
având ca obiect succesiune, validare 
contract, ş.a., cu termen la 30.01.2018

l Se citează numiții Rebrişorean 
Ioan, Bazga Ilie, Lăzăroe Maria s.l. 
Berendea Maxim, Lăzăroe Iftinia s.l.
Găluşcă Ieremie, Euthymia Lazarie 
s.l. Ierosimie Galuska, Nuti Todosa 
lui Precup şi Kandale Trofim căs. cu 
Burta Ioan, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 612/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud, în proces cu Pui Mări-
oara, având ca obiect succesiune, 
edificare, întăbulare, cu termen la 
06.02.2018

l Se citează numiții Morozan 
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia, Pran-

gate Nastasia, Marcu Vasile, Zaharie 
Marcu, Ioana Nistor născ. Marcu şi 
Prangate Anastasia, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 507/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Bataş Viorica, Bataş Ilie, ş.a., având 
ca obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 06.02.2018

l Se citează Dumitrescu Mihai, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
1755/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Moldovan 
Daniela Veronica, având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu termen la 
06.02.2018

l Se citează numiții Mihoc Nastasia, 
Mihoc Maria, Pop Ianka, Pop Ioan, 
Pop Marina şi Clipotă Maria, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1674/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Miron Ioan-Va-
sile şi Miron Ana-Maria, având ca 
obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., 
cu termen la 06.02.2018

l Se citează numiții Rus Elisabeta, 
Rus Ana, Rus Nicolae, Rus Ilie şi 
Rus Floarea, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1885/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Capătă 
Saveta, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
16.01.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi 
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob Floare 
căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob 
Ioan, Iacob Maria şi Iacob Măriuca, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coşbuc Maria, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 16.01.2018

l Se citează numiții Terente Ionel, 
Valciu Crinela Ciliola Emilia şi 
Miron Romulus Marius Ioan, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi 
Nastasia, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
31.01.2018

l Se citează numita Strugari Silvia, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1397/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andrei Vasile şi 
Maria, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
20.02.2018

l Se citează numiții Someşan 
Todora, Someşan Iacob, Someşan 
Sidor, Someşan Ileana, Someşan 
Ioan, Someşan Grigore, Someşan 
Alexa Someşan Maria şi Pinca Onița, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
2667/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bulz George, 
având ca obiect succesiune, ş.a., cu 
termen la 16.01.2018

l Se citează numiții Costan Larion 
căs. cu Csocs Iftinia şi Clipotă 
Lucreția s.l. Capră Ioan, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 288/265/2017 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Joja Cătălina-Victoria, având ca 
obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., 
cu termen la 16.01.2018

l Se citează numiții Rus Maria, 
Morar Mihai, Morar Senia, Morar 
Liviu, Morar Maria, Scai Mihaila şi 
Lupsan Marioara, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1257/265/2014 
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Solcan Reghina, Anca Olimpia ş.a., 
având ca obiect partaj, validare 
contract ,  ş .a . ,  cu termen la 
06.02.2018
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l Se citează numiții Horea Sabina, 
Horea Dochia, Horea Grigore, Horea 
Alexandru, Horea Aurel, Nechiti 
Ana, Nechiti Mariuca, Nechiti 
Dionisie, Nechiti Ioan, Nechiti Ilie, 
Nechiti Ana, Nechiti Mariuca, 
Nechiti Dionisie, Nechiti Ioan, Horea 
Ana, Horea Vasile, Rognean Ana, 
Nechiti Maria, Nechiti Doniza, 
Horea Docea, Horea Ioana, Horea 
Aurel, Horea Ileana, Nechiti Viorica, 
Brumă Anchidim și Brumă Octa-
vian, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 2382/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Juca Dani-
el-Doru, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ș.a., cu termen la 
31.01.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina și Buia Alexandru, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Nicolaie Ioana, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ș.a., cu termen la 17.01.2018

l Se citează numiții Rebrean Iulian, 
Rus Rafila, Rus Leon, Rebrean Ludo-
vica, Petraș Maria, Petraș Reghina, 
Petraș Petru, Petraș Ștefan, Petraș 
Pompei, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1125/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Rebrean 
Vasile, având ca obiect succesiune, 
ș.a., cu termen la 31.01.2018

l Se citează numiții Kârcu Rebeca, 
Nicolai Ana, Răzvanță Anton, 
Nicolai Maria, Joja Leonte, Georges 
Maxim, Kostan Raveca (căs. Stru-
gari) ,  Georges Ana, Georges 
Alexandru, Sfrângeu Anton, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
2079/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Niculai Ioana 
ș.a., având ca obiect uzucapiune, ș.a., 
cu termen la 31.01.2018

l Fire Credit S.R.L., reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâta Turcan 
Rozalia, cu ultimul domiciliu în jud. 
Giurgiu, în dosar nr. 3396/192/2017 la 
Judecătoria Bolintin-Vale în data de 
16.01.2018.

l Fire Credit S.R.L., reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâta Tudor 
Elena, cu ultimul domiciliu în mun. 
B u c u r e ș t i ,  î n  d o s a r  n r. 
21820/245/2017 la Judecătoria Iași în 
data de 16.01.2018.

PROPUNERI AFACERI  
l Penitenciarul Mioveni  poate pune 
la dispoziţia solicitanţilor forţă de 
muncă specială (deţinuţi), pe peri-
oade de timp prestabilite de comun 
acord, la un tarif excepţional, în 
condiţii deosebit de avantajoase. 
Totodată, în cadrul atelierului 
propriu, poate fi confecţionată o 
gamă largă de produse de tâmplărie, 
atât cu materialele clientului cât și 
ale unităţii, la preţuri competitive. 
Pentru detalii, vă puteţi adresa la 
numărul de telefon 0751267301 sau 
la adresa alin.lunganu@anp.gov.ro.

DIVERSE  
l STIROM SA și Agentia pentru 
Protectia Mediului Bucuresti anunță 
intenția de emitere a autorizației 
integrate de mediu pentru activitatea 
desfășurată de STIROM SA din 
Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor 
Pallady, nr.45. Decizia s-a luat în 
urma examinării documentației, a 
concluziilor autorităților implicate în 
autorizarea societății, a consultării 
Comisiei de Analiză Tehnica și a 
publicului. Eventualele propuneri și 
sugestii se pot depune la sediul 

A.P.M. Bucuresti, Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, București, până la data 
de 22.01.2018. 

l Cabinetul individual de insolvenţă 
Luncă Diana, lichidator judiciar 
anunta că prin Incheierea din data 
de 06.12.2017 pronunţată de Tribu-
nalul Dolj în dosar nr 13510/63/2017 
s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei impotriva 
debitoarei S.C. Kalimera Com SRL, 
CUI 5469874, RC J16/710/1994. 
Cererea de creanţă se va depune în 
două exemplare la Tribunalul Iași, 
sub sancţiunea decăderii până la data 
de 25.01.2018. Termene limită: 
31.01.2018 – afișarea tabel preli-
minar; 07.02.2018 – solutionare 
opozitie la deschiderea procedurii si 
pentru definitivarea tabelului de 
creante; 28.02.2018 – Termen de 
continuare procedura; Fixează data 
ședinţei adunării creditorilor la data 
de 09.02.2018, ora 10:00 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Alegerea comi-
tetului creditorilor, desemnarea 
președintelui acestuia; 2. Confir-
marea lichidatorului judiciar și stabi-
lirea remuneratiei acestuia; 3. 
Avansarea de către creditori a 
sumelor de bani corespunzătoare 
derulării procedurii conform art.174 
din Legea nr. 85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvenţã.
Relaţii la C.I.I. Lunca Diana,  tel. 
0745656761.

l Informare. Această informare este 
efectuată de CNAIR SA-DRDP 
București, bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, 
sector 6,  București ,  telefon: 
021.318.66.84, ce intenţionează să 
solicite de la SGA Prahova aviz de 
gospodărire a apelor pentru reali-
zarea lucrărilor pentru obiectivul 
Lucrari de Întreţinere Periodică la 
Pod pe DN 1B KM 43+851 peste 
Ghighiu (Histraul Mizilului) la Mizil, 
amplasat în orașul Mizil, jud.
Prahova. Această investiţie este exis-
tentă. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii și 
recomandări se pot adresa solicitan-
tului  sau la  adresa  CNAIR 
SA-DRDP București- Secretariat, 
tel.021.318.66.84, după data de 
14.12.2017.

l Calin Geta, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, sector 2, Aleea 
Cozia, nr.24, titular al planului 
P.U.D.-Construire Cladire P+2E+M 
cu Destinatia locuinta colectiva, Str. 
Olimpiadei nr.37A, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtiere a avizului Favorabil pentru 
P.U.D.-Construire Cladire P+2E+M 
Cu Destinatia locuinta colectiva. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Primariei  Secto-
rului 2 Bucuresti. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Prima-
riei Sectorului 2, cu sediul in munici-
piul Bucuresti, str.Chiristigiilor, 
nr.11-13, sector 2 (tel.021/209.60.00), 
in termen de 15 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului, incepand cu 
data de 22.12.2017.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită adminis-
trator judiciar conform incheierii din 
data de 19.12.2017 pronunţată de 
Tribunalul Prahova în dosarul 
8969/105/2017, anunţă deschiderea 

procedurii generale a insolventei 
Livelar Stefan SRL Bucov, Clădire 
C1, jud. Prahova, CUI 6697510, 
J29/3459/1994. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 02.02.2018. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 22.02.2018. Termenul 
pentru definitivarea tabelului crean-
ţelor este 19.03.2018. Prima adunare 
a creditorilor la data de 27.02.2018.

l S.C. Interbelic C.B S.R.L., cu 
sediul în str. Ardealului nr. 10, jud. 
Constanţa, Constanţa, înregistrată la 
ON.R.C.- O.R.C.T.B. cu: C.U.I. nr. 
RO 36222644, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea: Restau-
rant/ bar, desfășurată în str. Calea 
Victoriei nr 17, sector 3, București. 
Informaţii se pot solicita la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 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 contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

SOMAȚII  
l Avand in vedere faptul ca pe rolul 
Judecatoriei Reghin se afla cauza din 
dosarul nr. 1592/289/2017, ce are ca 
obiect uzucapiune, aducem la cunos-
tinta tuturor celor interesati ca in 
termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, au dreptul sa 
formuleze opozitie conform art. 130 
din Decretul-Lege 115/1938, in 
dosarul nr. 1592/289/2017 aflat pe 
rolul Judecatoriei Reghin, in care 
petenta Suceava Maria a solicitat 
instantei sa se constate ca a dobandit, 
pe calea uzucapiunii, dreptul de 
proprietate asupra cotei de 2/3 din 
imobilul teren in suprafata de 
6009mp, situat in Com. Ibanesti, Jud.
Mures, inscris in C.F. nr.51818 
Ibanesti pe numele lui Pop Rafila, in 
cota de 2/3, si inscrierea dreptului de 
proprietate astfel dobandit in C.F. 
nr.51818 Ibanesti pe numele petentei. 
Termenul de judecata este stabilit in 
data de 25.01.2018.

l Judecatoria Sannicolau Mare prin 
incheierea din 20.12.2017 pronuntata 
in dosar 3108/295/2017 a dispus 
emiterea somatiei prin care aduce la 
cunostinta publica faptul ca recla-
mantii Perdei Liviu si Perdei Erzsebet 
domiciliati in comuna Teremia Mare 
nr.295 invoca dobandirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului casa si teren in 
suprafata de 691 mp situat in 
Teremia Mare nr.295 inscris in cartea 
funciara 403588 Teremia Mare top 
2495/508/d/21. Toti cei interesati sunt 
invitati sa faca opozitiune cunoscand 
ca in termen de o luna de la cea din 
urma publicatiune judecatoria va 
pasi la judecarea pricinii judecator 
Csaba Bela Nasz grefier Lacramioara 
Nutas.

l Somaţie.Judecătoria Ineu.Dos.nr. 
1846/246/2017.Petenta  Szasz Elena 
solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra  cotei de 2/4 parte   din 
imobilul identificat în  c.f. 304544   
Cermei  nr.top. 366-367  casa  nr.408 
și teren  în suprafaţă de 2877  mp. 
imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  Kis Toader decedat la   1 
mai 1970. Petenta susţine că folosește 
acest imobil de peste 20 de ani de la 
moartea proprietarului în mod conti-
nuu,pașnic,public și sub nume de 

proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată  opoziţie 
la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l Somaţie.Judecătoria Ineu.Dos.
nr.2275/246/2017.Petentele Lup  
Rodica  Florica ,Oniţa Ileana și  
Draga Doina Lenuţa solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe 
titlu de uzucapiune,prin joncţiunea 
posesiilor, asupra imobilului din 
c.f.307447 Șicula   nr.top.597-613/24 
intravilan în supr. de  1439 mp. 
imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  Creţiu Gheorghe decedat 
în 11 aprilie 1969. Petentele susţin că 
folosesc acest imobil de peste 30 de 
ani   în mod continuu,pașnic,public și 
sub nume de proprietar. Toţi cei inte-
resaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administrație  al 
societății Destine Holding SA,  cu 
sediul în Ploiești, Str.Torcători, nr.4, 
etaj 2, apartament 3, Jud.Prahova, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr.J29/1684/2007, 
având CUI:RO22046912, în confor-
mitate  cu  preveder i le  Legi i 
nr.31/1990 privind societățile, repu-
blicată, cu modificarile și completă-
rile ulterioare și  ale Actului 
constitutiv al societății convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor în data de 27.01.2018, 
ora 14.00, la sediul societății. 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Actionarilor societății vă avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Votarea în 
cadrul Adunării Generale Extraor-
dinare a DESTINE HOLDING SA 
cu privire la demararea unui proiect 
pentru obținerea/contractarea unei 
finanțări printr-o companie din stră-
inătate; 2.Stabilirea persoanei împu-
ternicite să efectueze demersurile 
legale privind obținerea unei finan-
țări printr-o societate din străina-
tate. În cazul în care la data 
menționată mai sus, ca fiind data 
primei convocari nu se întrunesc 
condițiile de validitate prevăzute de 
Legea 31/1990 legea societăților sau/
și de Actul Constitutiv al societății, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor este convocată pentru 
data de 28.01.2018, ora 14.00, la 
aceeași adresă și cu aceeași ordine 
de zi. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății și la 
numărul de telefon: 0344.801.880.

l Convocare. În  conformitate cu  
prevederile articolului 117 din 
Legea societăților nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, și având în vedere 
prevederile articolului 17 din Actul 
Constitutiv al societăţii pe acțiuni 
Industrialexport S.A., o societate de 
naționalitate română, cu sediul 
social în București, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera B7,  
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/252/1991, 
având codul unic de înregistrare RO 
1554446 (denumită în continuare 
„Societatea” sau „Industrialex-
port”), Consiliul de Administraţie al 
Societăţii convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
Industrialexport pentru data de 
25.01.2018, ora 10:00 a.m, pentru 
toţi acţionarii INDUSTRIALEX-
PORT la  data  de  refer in ţă 
08.01.2018 la adresa din București, 

sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, 
etaj 7, sala de ședinţe, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
modificării indemnizaţiei brute 
lunare a membrilor Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, înce-
pând cu data de 01.01.2018, ca 
urmare a punerii în aplicare a dispo-
ziţiilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
astfel: Președintele Consiliului de 
Administraţie, Bezerghianu Niculai  
- 2.500 lei pentru activitatea desfă-
șurată în calitate de administrator la 
care se adaugă remuneraţia în sumă 
de 7.300 lei pentru activitatea desfă-
șurată în calitate de director 
general; Administrator, Iliuţă 
Remus– 2.500 lei; Administrator, 
Mihailov Sergiu- 2.500 lei; 2. Împu-
ternicirea dlui. Bezerghianu Niculai, 
cetăţean român născut la data de 
15.06.1960 în București, sectorul 5, 
domiciliat în București, sectorul 6, 
Aleea Potaisa nr. 3, bloc X1, scara A, 
etaj 1, apartament 5, posesor al CI 
seria RR nr. 538855, eliberată de 
SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 
02.09.2008, Cod Numeric Personal: 
1600615400026, în calitatea acestuia 
de Președinte al Consiliului de 
Administrație și Director General al 
Industrialexport, astfel: (A) să 
reprezinte cu deplină autoritate pe 
Industrialexport în ședinţa Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor Romenergo Mecanic S.A. 
(denumită în continuare și AGEA 
REM) și, în numele și pentru Indus-
trialexport S.A., să voteze “pentru” 
fiecare punct  înscris pe ordinea de 
zi a respectivei ședinte AGEA REM, 
astfel cum a fost aceasta publicată 
în Monitorul Oficial partea a IV-a 
din data de 21.12.2017 și în ziarul 
Jurnalul National din data de 
21.12.2017; (B) să semneze, în 
numele și pe seama Industrialex-
port, hotărârea și procesul verbal al 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Romenergo Mecanic 
S.A., precum și orice alte documente 
auxiliare în legătură cu reprezen-
tarea Industrialexport în AGEA 
REM și respectiv cu vânzarea 
Imobilului REM dacă aceasta va fi 
decisă în respectiva ședinţă. Partici-
parea la ședințele Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor. 
Acţionarii care posedă acţiuni la 
purtător au drept de vot numai dacă 
și-au depus acţiunile la sediul 
Societăţii cu cel putin 5 zile înainte 
de Adunare. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pot 
participa și pot vota, direct sau prin 
reprezentare, în baza unei procuri 
speciale toţi acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de 08.01.2018 stabilită ca dată 
de referinţă. Toţi acţionarii repre-
zentaţi în baza unei procuri speciale 
se vor asigura că aceste procuri vor 
fi depuse în original la sediul social 
al Societăţii cu cel mult 48 de ore 
înainte de data ședinței, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. 
Procurile vor rămâne valabile 
pentru a doua adunare, în cazul în 
care prima adunare este amânată 
din cauza neîndeplinirii cerinţelor 
legale. În cazul în care nu se vor 
îndeplini condiţiile legale privind 
desfășurarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, 
aceasta se reprogramează pentru 
data de 26.01.2018 la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi; 
data de referință stabilită pentru 
identificarea acţionarilor îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze în 
cadrul Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor ramâne 
aceeași.
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l Convocator  d in  data  de 
21.12.2017. Subsemnatul Viorel 
Gafiţa, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al 
societății Romelectro S.A., persoană 
juridică română, cu sediul social în 
Bucureşti, Sectorul 2, Bd. Lacul Tei 
nr. 1-3, Etajul 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr. J40/187/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 1557850, denumită în 
continuare “Societatea”, în temeiul 
prerogativelor legale şi ale actului 
constitutiv al Societății, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor Societății, la sediul 
Societății din Bucureşti, Sector 2, 
Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Etajul 4, la 
data de 25.01.2018, ora 11:00, 
prima convocare, iar în cazul în 
care nu se va întruni cvorumul 
necesar prevăzut în actul consti-
tutiv al Societății, la data de 
26.01.2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, a doua convocare, 
pentru discutarea şi aprobarea 
următoarelor puncte ce alcătuiesc 
ordinea de zi: 1. Discutarea şi apro-
barea reînnoirii pentru o perioadă 
de 12 luni de zile a facilității de 
credit acordată Societății de către 
BRD-GSG, prin Contractul de 
credit nr. 134/29.06.2007 şi a actelor 
adiționale subsecvente până la 
valoarea de 54.000.000 EUR. 2. 
Discutarea şi aprobarea menținerii 
calității de co-debitor a Societății 
pentru facilitățile acordate societă-
ților ISPE S.A. şi ELECTRO-
MONTAJ CARPAȚI SIBIU. 3. 
Discutarea şi aprobarea menținerii 
structurii de garanții, astfel: a. 
ipotecă mobiliară asupra conturilor 
curente deschise de Societate la 
BRD– SMCC; b. ipotecă mobiliară 
asupra universalității de creanțe, 
exceptând contractele comerciale 
finanțate de alte bănci; c. ipotecă 
mobiliară asupra creanțelor rezul-
tate din scrisorile de garanție 
primite de la sub-contractori/ 
asociați; d. ipotecă mobiliară asupra 
sumei de 800.000 EUR blocată 
î n t r- u n  c o n t  d e  c o l a t e r a l : 
RO85BRDE450SA63532834500; e. 
ipotecă mobiliară asupra sumei de 
3.500.000 RON blocată într-un cont 
d e  d e p o z i t :  R O 5 7 B R -
DE450TD74001924500; f. ipotecă 
mobiliară asupra sumelor de bani 
blocate în conturi bancare, consti-
tuită punctual pentru fiecare scri-
soare de garanție emisă/ prelungire 
valabilitate scrisoare în sold, la 
solicitarea Romelectro S.A. (mai 
puțin cele de participare la licitație) 
în aceeaşi monedă cu scrisoarea 
solicitată. 4. Discutarea şi apro-
barea împuternicirii domnilor 
Secoşan Cristian Nicolae– Director 
General al Societății şi Pavel 
Mihai– Director Financiar al Socie-
tății, să reprezinte Societatea şi să 
negocieze, semneze, perfecteze în 
numele şi pe seama Societății, toate 
actele şi documentele pentru înde-
plinirea formalităților necesare 
privind negocierea creditului şi 
constituirea garanțiilor, precum şi 
stabilirea limitelor acestora de 
competență. Sunt convocați să 
participe la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor toți 
acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor Societății la data de 
15.01.2018 (“Data de referință”). 
Documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor se află la sediul Societății, la 
dispoziția acționarilor, putând fi 
consultate şi completate de către 
aceştia,  în t impul orelor de 
program, între orele 9:00– 17:00. 
Acționarii pot participa la Adunare, 
personal sau prin reprezentanți, în 

baza unei procuri speciale, conform 
dispozițiilor legale. Procura specială 
se depune la sediul Societății 
conform prevederilor legale, cel mai 
târziu până la data ținerii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-
rilor.

LICITAȚII  
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
p a t r i m o n i u l  d e b i t o a r e i , 
respectiv Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”,  situat  in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova (zona 
Obor – magazin Dedeman - mall 
AFI), inscris in CF nr. 125774 a 
mun. Ploiesti, constructie compusa 
din D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de  372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in lei 
la cursul euro de la data efectuarii 
platii. Daca cumparatorul este o 
persoana inregistrata in scopuri de 
TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Hotelul dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie 
rece. Structura constructiva a hote-
lului este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din 
BCA, compartimentări interioare 
din zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utilitati: 
electricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 697 
mp pentru care se organizeaza lici-
tatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al licitatiei 
de 54.750 euro. Licitatia publica are 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 18.09.2017 si a 
Caietului de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in noul raport de 
evaluare. Avand in vedere ca BEJ 
Pana Victor a stabilit in luna ianu-
arie 2018 o singura zi de licitatie 
pentru valorificarea terenului - data 
de 22.01.2018, orele 12.00, se stabi-
leste prin prezentul anunt sedinta 
de licitatie publica pentru Hotelul 
Restaurant – „Casa Rotaru” in data 
de: 22.01.2018, orele 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar la 
telefon 0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 lei 
fara TVA.
 
l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului privat 
al municipiului Olteniţa, situat în 
municipiul Olteniţa, str. Ghe. Lazar 
nr.32 (fost lot nr.57), în suprafață de 
283mp, cu destinaţia “construire 
locuință”, în conformitate cu preve-
derile Regulamentulului privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţi-
ilor publice pentru concesionarea /
închirierea /vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, aprobat prin H.C.L. 
nr.169/31.10.2013, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind adminis-

trația publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data, ora 
şi locul de deschidere a ofertelor: 
31.01.2018, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației: 0,16 
euro/mp/an (curs B.N.R.), la data 
efectuării plății. Ofertanții pot 
depune ofertele până la data şi ora 
limită de: 30.01.2018, ora 11:00, la 
registratura Primăriei municipiului 
Oltenița din b-dul Republicii, nr.40, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune 
la dispoziție începând cu data de 
22.12.2017 la sediul Primăriei 
municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei şi se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să 
depună până la termenul limită de 
primire a ofertelor, dovada achitării 
garanției de participare şi a contra-
valorii caietului de sarcini. Durata 
concesiunii: pe durata existenței 
construcției. Anunțul privind lici-
tația publică deschisă pentru conce-
sionarea terenului de mai sus, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primă-
riei începând cu data de 22.12.2017. 
Solicitări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu cel 
puţin 4 zile lucrătoare înainte de 
data limită pentru depunerea ofer-
telor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii ofer-
telor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătura cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea 
şi încetarea contractului de conce-
siune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor <LLNK 
12004   554 10 201   0 47>Legii 
contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se află sediul conce-
dentului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 21.12.2017. 
PRIMAR Ţone Petre, Întocmit 
Zavalaş Liviu.

l În ziua de 12.01.2018, ora 12.00, 
va avea loc în Dana PL2 a Portului 
Constanţa, judeţul Constanţa, la 
bordul navei „Geo Star”, vânzarea 
la licitaţie a navei „Geo Star” pavi-
lion Republica Togo, număr IMO 
7833107, t ip General cargo, 
construită în anul 1980 în Rusia, 
tonaj brut 2478, tonaj net 999, 
deadweight 3353, desplacement 
4624, light ship 1271, 2 motoare 
principale Diesel 2x6 NVD 48A-U, 
2X660HP (2X485,5KW), 3 motoare 
auxiliare, viteză maximă manevrare 
8,5 knt, înălţime maximă 25,3m, 
înălţime totală 15,85m, dimensiuni: 
L.O.A. 114,2 m, 13 m lăţime şi 
5,50m adâncime, proprietatea debi-
toarei Nicky Shipping LTD. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 
293.423 USD (echivalentul a 
1.149.900 Lei), suma ce reprezintă 
valoarea bunului conform rapor-
tului de expertiză, întocmit de către 
ing.Ion Nebunu, ce conţine un nr.de 
53 file, raport ce se găseşte depus la 
dosarul execuţional. În conformi-
tate cu dispoziţiile art. 769, alin. (8) 
din Noul Cod de Procedură Civilă, 
dacă nu se obţine preţul de începere 
a licitaţiei, la acelaşi termen, bunul 
va fi din nou scos la vânzare, caz în 
care licitaţia va începe de la preţul 

de 75% din cel prevăzut în publi-
caţii, iar bunul va fi vândut celui 
care va oferi preţul cel mai mare. 
Executarea silită se face în baza 
titlului executoriu sentinţa civilă 
nr.1629/04.08.2017 a Judecătoriei 
C o n s t a n ţ a ,  î n  d o s a r  n r. 
2793/118/2017, executare silită 
încuviinţată de Judecătoria 
Constanţa, prin încheierea nr. 
15768/02.10.2017 în dosar nr. 
26061/212/2017 (număr în format 
vechi 300/S/2017), în care părţi 
sunt: -Tsaruk Yuriy -comandant, 
Korolkov Maksym -ofiţer şef, 
Bereslavskyy Kostyantyn -ofiţer II, 
Karpenko Andrei -şef mecanic, 
Zvonov Andriy -ofiţer II mecanic, 
Kozub Vadym -ofiţer III mecanic, 
Bondar Sergii -şef de echipaj, 
Kyl’Chyk Mykhaylo -marinar, 
Velychko Yevhenii -marinar, 
Te m n u k  D e n i s  - m a r i n a r, 
Marchenko Pavel -electrician, 
Kryvohubenko Viacheslav -bucătar, 
toţi cu domiciliul procesual ales în 
municipiul Constanţa, str. Ion 
Lahovari, nr. 53, judeţul Constanţa, 
la avocat Virgil Nita, membri ai 
echipajului M/N Geo Star, ce a 
navigat sub pavilion Republica 
Togo, în prezent nava se af lă în 
Portul Constanţa, aparţinând socie-
tăţii Nicky Shipping LTD, cu sediul 
în Victoria House, 306 Victoria 
Mahe, Seychelles, toţi reprezentaţi 
convenţional prin av.Nita Virgil, în 
calitate de creditori. -Nicky Ship-
ping LTD, cu sediul în Victoria 
House, 306 Victoria Mahe, Seyche-
lles, în calitate de debitoare. 
Imobilul se scoate la licitaţie în 
vederea recuperării sumei totale de 
1 3 3 . 1 9 2 , 7 0 U S D  + 6 . 0 0 0 L e i 
(133.192,70USD reprezentând 
drepturi salariale restante prestate 
în perioada ianuarie -iulie 2017, 
după cum urmează: Tsaruk Yuriy- 
34.081,50 USD, Korolkov Maksym- 
2 0 . 9 5 6 U S D ,  B e r e s l a v s k y y 
Kostyantyn- 7.467USD, Karpenko 
Andrei- 24.100 USD, Zvonov 
Andriy- 14.535,20USD, Kozub 
Vadym- 7.264USD, Bondar Sergii- 
6.067USD, Kyl’Chyk Mykhaylo- 
5 . 8 0 0  U S D ,  V e l y c h k o 
Yevhenii- 4.250USD, Temnuk 
Denis- 870USD, Marchenko Pavel- 
1 . 4 6 5 U S D ,  K r y v o h u b e n k o 
Viacheslav- 6.337USD +6.000Lei 
reprezentând cheltuieli de judecată) 
+ 22.460 USD +41.258 Lei repre-
zentând cheltuieli de executare 
(20Lei reprezentând taxa de timbru 
+19.550  USD reprezentând 
onorariu avocat în echivalent lei la 
cursul BNR din data plăţii (pentru 
creditorul Tsaruk Yuriy- coman-
dant -  3 .000USD,  Koro lkov 
Maksym- ofiţer şef- 3.000USD, 
Bereslavskyy Kostyantyn- ofiţer II- 
1.200 USD, Karpenko Andrei- şef 
mecanic- 3.000USD, Zvonov 
Andriy- ofiţer II mecanic- 2.500 
USD, Kozub Vadym- ofiţer III 
mecanic- 1.500USD, Bondar Sergii- 
şef  de echipaj-  1 .500 USD, 
Kyl’Chyk Mykhaylo- marinar- 
1.300USD, Velychko Yevhenii- 
mar inar-  600USD,  Temnuk 
D e n i s -  m a r i n a r-  3 0 0 U S D , 
Marchenko Pavel- electrician- 
4 5 0 U S D ,  K r y v o h u b e n k o 
Viacheslav- bucătar- 1.200 USD) + 
40.079 Lei reprezentând onorariu 
executor judecătoresc (pentru 
creanţa creditorului Tsaruk Yuriy 
onorariul este 6.651 Lei (1.683,28 
USD), pentru creanţa creditorului 
Korolkov Maksym onorariul este de 
5.966 Lei (1.509,92 USD), pentru 
creanţa creditorului Bereslavskyy 
Kostyantyn onorariul este 3.000 Lei 
(759,26USD), pentru creanţa credi-
torului Karpenko Andrei onorariul 
este 6.214 Lei (1.572,68 USD), 
pentru creanţa creditorului Zvonov 

Andriy onorariul este 5.237 Lei 
(1.325,42 USD), pentru creanţa 
creditorului Kozub Vadym onora-
riul este 2.920 Lei (739,01 USD), 
pentru creanţa creditorului Bondar 
Sergii onorariul este 2.447 Lei 
(619,30 USD), pentru creanţa credi-
torului Kyl’Chyk Mykhaylo onora-
riul este 2.341 Lei (592,47 USD), 
pentru creanţa creditorului 
Velychko Yevhenii onorariul este 
1.729 Lei (437,58 USD), pentru 
creanţa creditorului Temnuk Denis 
onorariul este 393Lei (99,46 USD), 
pentru creanţa creditorului 
Marchenko Pavel onorariul este 
628Lei (158,93USD), pentru 
creanţa creditorului Kryvohubenko 
Viacheslav onorariul este 2.553Lei 
(646,13USD) +1.159 Lei reprezen-
tând taxe poştale +1.200 USD 
reprezentând onorariu expert 
+1.710USD reprezentând remune-
raţie administrator sechestru înce-
pând cu data de 17.11.2017 până la 
data de 12.01.2018 şi în continuare 
până la predarea navei către adju-
decatar). Potrivit dispoziţiilor 
art.768, alin. 1 din Noul Cod de 
Procedură Civilă, ofertanţii trebuie 
să consemneze în contul de indispo-
nibi l izăr i  nr.  RO68CECEC-
T0103RON0000001, deschis la 
CEC Bank- Suc. Constanţa sau nr.
RO21CECECT0103USD0000001, 
deschise la CEC Bank- Sucursala 
Constanţa, pe seama şi la dispoziţia 
BEJ Stoica-Constantin Adrian, 
având CIF: RO36564728, cel târziu 
până la termenul de vânzare, o 
garanţie de participare de cel puţin 
de 10% din preţul de pornire a lici-
taţiei. În conformitate cu dispozi-
ţiile art.768, alin. 2 din Noul Cod de 
Procedură Civilă, creditorii urmări-
tori sau intervenienţii nu au obli-
gaţia de a depune garanţia de 
participare.

PIERDERI  
l SC Bio Company Produse Orga-
n i c e  S R L ,  C U I : 2 8 9 8 8 8 2 0 , 
J40/9854/2011, sediul Cal. Călăraşi 
244, Bloc S21, Ap.35, Bucureşti, 
sector 3, declar pierdute Certificate 
Constatatoare pentru sediu şi punct 
de lucru din Strada Andrei 
Bârseanu, nr.5, sector 3, Bucureşti. 
Le declar nule.

l WebHelp - Agent de Asigurare 
S R L ,  J 4 0 / 5 3 3 1 / 2 0 1 3 , 
CUI:31547394, cu sediul în Str.
Sfinţii Voievozi, nr.65, etaj 4, Sector 
1, Bucureşti, declar pierdute şi nule 
Certificatul de înregistrare nr.
B3243688 şi Certificatul Consta-
tator de autorizare emise la 
24.02.2017.

l Pierdut certificat coordonator de 
transport emis de ARR Sucursala 
Dolj pe numele Bîlteanu Sorin 
Ionuţ. Se declară nul.

l Exclusiv Euro Design SRL având 
sediul în Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, 
Str. 9 Mai, Nr.23, Ap. camera 2, 
Judet Prahova, CUI 10148404, 
J29/1355/2007, notifică pierderea 
Certificatului constatator seria 
41123/30.05.2007 aparținând socie-
tății. Îl declar nul. 

l Pierdut legitimaţie de serviciu nr. 
4098, posesor Soare Laura, emitent 
Ministerul Finanţelor Publice- 
Unitatea Centrală de Armonizare 
pentru Audit Public Intern. Se 
declară nulă.

l Declar pierdute legitimaţie şi 
carnet de student emise de Univer-
sitatea Ecologică, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, pe numele 
Cârlescu Dan Constantin.  


