
www.jurnalul.ro 13ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Fabrică de mobilă în zona 
Fundeni angajează tâmplari, 
lăcuitori, muncitori necalificaţi. 
Program L-V, 7:00/15:30. Salariu 
avantajos. Contact: 0722.209.503, 
0729.994.304.

l Intertrade Bacău recrutează: 
Instalatori, Electricieni, Faian-
țari, Rigipsari pentru şantierele- 
G e r m a n i a .  A c t i v i t a t e a 
principală: renovări băi în blocuri 
de locuințe. Salariul lunar 
compus  es te :  2 .000Euro . 
Contract muncă înregistrat- 
ITM. Transport decontat. Cazare 
asigurată. Detalii: 0755.66.11.11, 
office@dayjobs.ro.

l Institutul De Fiozofie Si Psiho-
logie „C.R. Motru” scoate la 
concurs un post de bibliotecar 
debutant, pe perioadă determi-
nată. Condiţii pentru ocuparea 
postului: studii superioare în 
specialitate, cunoştinte de 
operare pe calculator, cunoas-
terea legislației privid organi-
zarea şi funcționarea bibiotecilor. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Institutului din Calea 13 
Septembrie nr.13, Sector.5, Bucu-
reşti, şi va consta într-o probă 
scrisă la data de 23.08.2017, ora 
11.00, şi un interviu la data de 
28.08.2017, ora 11.00. Dosarele 
de concurs se depun la secretarul 
comisiei de concurs în intervalul 
26.07.2017-08.08.2017 inclusiv, 
ora 14.00. Actele necesare pentru  
dosarul de concurs sunt afişate la 
sediul Institutului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine zilnic, între 
orele 9.00 şi 14.00, la telefon 
021.318.24.49, sau la sediul Insti-
tutului, la secretarul comisiei de 
concurs, Ioana Tălpeanu.

l Comuna Tîrgşoru Vechi, cu 
sediul în localitatea Tîrgşoru 
Vechi, sat Strejnicu, str. Princi-
pală, nr. 200, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Consilier gr.II- 1 
post, Compartiment Secretariat 
si Resurse Umane conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 23.08.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
25.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: superi-
oare; -vechime: 1 an; -cunoştinţe 
operare calculator; -abilităţi în 
utilizarea mijloacelor moderne de 
comunicare (Internet, E-mail, 
Fax). Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul  Primăriei Comunei Tîrg-
şoru Vechi. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Comunei 
Tîrgşoru Vechi persoană de 
contact: Dragulin Georgiana, 
telefon: 0244.482.291, fax: 
0244.482.555, E-mail: primtg-
vechi@yahoo.com. 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Arad, judeţul 
Arad, organizează în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011 
cu modificările şi completările 
ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă determi-
nată, de 18 de luni sau până la 
revenirea titularei pe post a unei 
funcţii contractuale temporar 
vacante, corespunzătoare funcţi-
ilor contractuale de execuţie din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Arad, la 
Serviciul Cadastru- repartizate 
pentru Programul Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară 
(PNCCF), în perioada 10.08 
-16.08.2017, după cum urmează: 
Denumirea postului: 1 post refe-
rent tp.IA perioadă determinată. 
Cerinţele postului: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat;  -vechime în muncă: minim 
6 ani şi 6 luni. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -02 august 2017, ora 
16:00: termenul limită de depu-
nere a dosarelor la secretariatul 
instituţiei cam.6; -03 august 2017: 
selecţia dosarelor; -10 august 
2017, ora 10:00: proba scrisă  la 
sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, 
nr.13 etajul 1, sala de şedinţe;  -16 
august 2017, ora 10:00: proba 
interviu: la sediul OCPI Arad, 
Splaiul General Gheorghe 
Magheru, nr.13 etajul 1, sala de 
şedinţe. Date contact şi infor-
maţii suplimentare: tel.: 0257-
256.144, int.103, email: ar@
ancpi.ro sau elena.avram@ancpi.
ro. Temei legal: art. 7 alin.(4) din 
H.G. nr.286/2011, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  d e  H . G .  n r. 
1027/2014.

l Liceul Tehnologic Agroindus-
trial „Tamási Áron”, cu sediul în 
localitatea Borş, strada -nr. 
197/A, judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Admi-
nistrator financiar (contabil şef), 
gradul I: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21 august 2017, ora 9.00; 

-Proba interviu în data de 21 
august 2017, ora 12.00 şi proba 
practică în data de 21 august 
2017, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: absolvent 
al învățământului superior de 
ştiințe economice de specialitate 
cu diplomă de licență; -vechime: 
5 ani; -experiență în domeniul 
contabilității instituțiilor buge-
tare /instituțiilor de învățământ: 
minim 5 ani, cuprinzând toate 
aspectele activităţii financi-
ar-contabile bugetare; Cunoş-
tinţe: -să posede cunoştinţe 
temeinice în ceea ce priveşte 
sistemul organizatoric şi finan-
ciar -contabil în sistemul bugetar; 
-să posede cunoştinţe solide în 
ceea ce priveşte legislaţia în 
vigoare privind domeniul finan-
ciar -contabil; -să probeze o bună 
cunoaştere a conducerii contabili-
tăţii computerizate; -aptitudini; 
-inteligenţă (gândire logică, 
memorie, capacitate de analiză şi 
sinteză); -capacitate de organi-
zare şi conducere. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, până în data de 09 august 
2017, ora 14.00, la sediul Liceul 
Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”. Relaţii supli-
mentare la sediul: la Liceul 
Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”, persoană de 
contact: Nagy-Máté Enikő, 
t e l e f o n :  0 2 5 9 . 3 1 6 . 1 6 0 
/0787.875.745, E-mail: licteh.
bors@gmail.com

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, Bd.
Carol I, nr.47, judeţul Prahova, 
organizeazã concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante din cadrul Centrului 
Naţional de Informare şi Promo-
vare Turist ică Sinaia de: 
-inspector (agent de turism) grad 
debutant - 1 post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.08.2017, ora 11.00, 
-Interviu în data de 21.08.2017, 
ora 12.00.  Pentru participarea la 
concurs/examen candidaţii 

trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -studii 
medii de specialitate (liceu profil 
turism) sau absolvent al unui 
curs de agent de turism absolvit 
cu Certificat de calificare profesi-
o n a l ă  r e c u n o s c u t  d e 
M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.; -fără 
vechime în specialitatea studiilor 
absolvite; -cunoştinţe de operare 
pe calculator -Word, Excel, 
Power Point, Internet; -cunoş-
tinţe de limba engleză nivel 
avansat; a doua limbă straină 
constituie un avantaj; -spirit 
analitic şi capacitate de sinteză; 
-abilităţi de comunicare; -capaci-
tate de lucru în echipă. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a la sediul Primăriei Sinaia, 
Bd.Carol I, nr.47, jud.Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Sinaia, persoană de 
contact: Olaru Isabela, telefon: 
0244/311.788 interior 132.

l Direcția Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranța Alimentelor 
Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, 
b-dul Pandurilor, nr.9, Județul 
Vâlcea, organizează în data de 
04.09.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă), concurs pentru ocuparea 
funcțiilor publice de execuție 
enumerate mai jos, vacante 
temporar în structura instituției, 
pe durată determinată. Data şi 
ora susținerii interviului va fi 
anunțată după proba scrisă, 
având loc în maxim 5 zile lucră-
toare de la susținerea primei 
probe: -1 consilier, clasa I,  grad 
profesional superior la Serviciul 
Control Oficial Siguranța 
Alimentelor (SCOSA); -1 consi-
lier, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, Traces 
(SCIET). Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în 8 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial, la secretariatul instituției 
şi vor conţine documentele 
menționate la art.49 alin.1 lit.a-f 
din HG nr.611/2008 privind 
cariera funcționarilor publici. 
Solicitanții trebuie să facă 
dovada studiilor universitare de 
licență cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenta sau echivalentă în specia-
litatea medicină veterinară şi o 
vechime în specialitatea funcției 
de minim 9 ani. Relaţii suplimen-
tare şi bibliografia privind desfă-
şurarea concursului se pot obține 
de la Compartimentul Resurse 
Umane; persoană de contact: 
cons.jur. Pătruț Elena; tel: 
0350.409.951 sau 0250.713.819.

l Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
B o v i n e l o r  A r a d 
(S.C.D.C.B.Arad), cu sediul în 
Arad, Calea Bodrogului nr.32, 
judeţul Arad, în conformitate cu 
H.G. nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următoa-
relor posturi contractual vacante: 
1. Consilier Juridic IA, studii 
superioare de specialitate, 
vechime minim 6 ani; 2.Expert 
achiziţii publice debutant, studii 
de specialitate, cursuri achiziţii 
publice, compartiment achiziții 
publice, fără vechime. 3. Econo-
mist IA compartimentul finan-
țe-buget, studii superioare de 
specialitate, vechime minim 6 
ani. Concursul va avea loc în 
data de 22.08.2017, ora 10.00, 
proba scrisă, iar interviul la ora  
14.00 la sediul  S.C.D.C.B.Arad, 
Calea Bodrogului nr. 32. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Informaţii 
s e  o b ţ i n  d e  l a  s e d i u l 
S . C . D . C . B . A r a d ,  t e l : 
0257/339.130, Serviciul Resurse 
Umane (D-na Grozav Cornelia).

l Comuna Afumaţi, cu sediul în 
localitatea Afumaţi, str.Princi-
pală, nr.39, judeţul Dolj, anunţă 
amânarea concursului conform 
HG286 pentru ocuparea postului 
contractual vacant de Inspector 
de specialitate gradul I la 
Compartimentul „Integrare 
europeană” organizat iniţial: 
-Proba scr isă  în  data de 
10.08.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 11.08.2017, 
ora 10.00, astfel: sau la o dată 
care se va comunica ulterior. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 

Oficial, Partea a III-a nr. 
1023/19.07.2017, pagina 6-7, cod 
102373. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria comunei Dumbră-
veşti, Judeţul Prahova, organi-
zează concurs în data de  
29.08.2017, ora 10.00 proba scrisă 
şi 31.08.2017 proba orală, ora 
10.00, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată, a  funcţiei 
de execuţie contractuale vacante 
de: 1.Şofer, treapta I, studii 
medii, în compartiment adminis-
trativ. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 1.
Condiţii generale: prevăzute în 
art. 3 din HG. nr.286/2011. 2.
Condiţii specifice: 1.Pentru  şofer, 
treapta I, studii şcoală profesio-
nală absolvită cu diplomă. 
-Studii: medii; -Permis de condu-
cere  B, BE, C1, C, D1, D, C1E, 
CE, D1E, DE; -Obligatoriu domi-
ciliul în comuna Dumbrăveşti, 
Judeţul Prahova; -Vechime: în 
muncă 10  ani. Acte necesare: 
-Copia actului de identitate; 
-Formular de înscriere; -Copia 
diplomei de studii şi a altor acte 
care atestă efectuarea unor speci-
alizări; -Copia carnetului de 
muncă sau, după caz adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitate; 
-Cazier judiciar (acesta poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe propria 
răspundere cu obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului cel mai 
târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului); 
-Adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare. 
Dosarele se depun până la data 
de 10.08.2017, orele 15.00 la 
Primăria comunei Dumbrăveşti, 
Judeţul Prahova, secretar 
comisie. Relaţii suplimentare la 
nr.de telefon: 0244/226.057.

l Primăria comunei Pănătău, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs  pentru ocuparea 
postului contractual vacant, de 
bibliotecar, în conformitate cu 
H.G.286/2011 modificată şi 
completată, nivelul studiilor 
-studii medii, vechime nu este 
cazul. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei comunei 
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Pănătău, după cum urmează: 
-proba scrisă -în data de 22 
august 2017, ora 10.00; -inter-
viul -în data de 23 august 2017, 
ora 14.00.  Dosarele se pot 
depune la sediul Primăriei 
Pănătău, începând cu data de 28 
iulie 2017 până la data de 10 
august 2017, ora 16.00 -persoana 
care asigură secretariatul comi-
siei de concurs -Iacob Marce-
la-Daniela -tel.0751.289.577.

l Primăria comunei Pănătău, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
posturi contractuale vacante de 
muncitor necalificat în conformi-
tate cu H.G.286/2011 modificată 
şi completată, nivelul studiilor 
-studii generale, vechime nu este 
cazul. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei comunei 
Pănătău, după cum urmează: 
-proba scrisă -în data de 22 august 
2017, ora 10.00; -interviul -în data 
de 23 august  2017, ora 14.00.  
Dosarele se pot depune la sediul 
Primăriei Pănătău, începând cu 
data de 28 iulie 2017 până la data 
de 10 august 2017, ora 16.00 
-persoana care asigură secretari-
atul comisiei de concurs -Iacob 
Marcela-Daniela 
-tel.0751.289.577.

l Primăria comunei Pănătău, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de inspector 
de specialitate în conformitate cu 
H.G.286/2011 modificată şi 
completată, nivelul studiilor 
-studii superioare de lungă 
durată în orice domeniu, vechime 
nu este cazul. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Pănătău, după cum 
urmează: -proba scrisă -în data 
de 22 august 2017, ora 10.00; 
-interviul -în data de 23 august 
2017, ora 14. 00.  Dosarele se pot 
depune la sediul Primăriei 
Pănătău, începând cu data de 28 
iulie 2017 până la data de 10 
august 2017, ora 16.00 -persoana 
care asigură secretariatul comi-
siei de concurs -Iacob Marce-
la-Daniela -tel.0751.289.577.

l Serviciul Public de Adminis-
trare si Exploatare a Pietei 
Centrale Agroalimentare a 
Municipilui Campina anunta 
organizarea unui concurs la 
sediul sau din Strada Republicii, 
Nr. 16A, pentru ocuparea 
postului contractual vacant: 
consilier achizitii publice (peri-
oada nedeterminata). Conditii 
necesare: are cetăţenia română şi 
domiciliul in România; cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; are capacitate 
de lucru deplină dovedita prin 
aviz psihologic; apt din punct de 
vedere medical, dovedit pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie; nu are ante-
cedente penale (cazier); are studii 
superioare de lungă durată 
economice, juridice, sau in dome-
niul stiintelor ingineresti, absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalent; vechime în speciali-
tatea studiilor - minim 1 an; 
cunoştințe de operare PC; consti-
tuie avantaj cunoştințe operare 
SEAP; Programul concursului: 
19.09.2017, ora 10:00 / proba 
scrisa, 22.09.2017, ora 10:00/ 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul institutiei din Str. Repu-
blicii, nr. 16A, compartimentul 
resurse umane, pana in data de 
10.08.2017. Persoana de contact: 
Filip Ecaterina – tel. 0344-
108513.

l Anunt pentru încadrarea a 1 
(unu) post de funcționar public 
cu statut special ofiter medic 
veterinar în sistemul administra-
ției penitenciare la Penitenciarul 
Braila. Penitenciarul Braila, cu 
sediul in Braila, str. Carantinei 
nr.4A  scoate la concurs 1 (unu) 
post vacant de funcționar public 
cu statut special ofiter medic 
veterinar. Termenul de înscriere 
este de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, adică 

până la data de 18.08.2017, ora  
15.00 inclusiv, la structura de 
Resurse Umane a unitatii. Taxa 
de participare la concurs este de 
85 lei şi se plăteşte la structura 
financiară a Penitenciarului 
Braila. Informatii suplimentare 
privind condiţiile de participare 
la concurs, cerinţele postului, 
actele necesare pentru dosarul de 
înscriere, probele de concurs şi 
locul de susţinere a acestora, 
tematica şi bibliografia de 
c o n c u r s  s e  o b t i n  l a 
tel.0239619314/int.115, sau la 
sediul Penitenciarului Braila ori 
pe site-ul unitatii http://anp.gov.
ro/penitenciarul-braila/category/
concursuri-in-derulare-ext/, şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă – Concursuri în 
curs de derulare). 

l Penitenciarul Bucureşti-Jilava 
organizează concurs pentru 
ocuparea din sursă externă a 
următoarelor posturi vacante: -3 
posturi agent tehnic (conducător 
auto). Dosarele de candidat se 
depun la sediul Penitenciarului 
Bucureşti-Jilava, în termen de 15 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului. Taxa de partici-
pare la concurs este de 85 de lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Penitencia-
rului Bucureşti-Jilava, telefon: 
021/457.01.82, int.  149 şi 
accesând site-urile www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-bucuresti-ji-
lava/ şi www.anp.gov.ro, Secți-
unea Carieră -Concursuri din 
sursă externă.

l Pentru încadrarea ca funcți-
onar public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare, Penitenciarul Mărgineni 
scoate la concurs un post vacant 
de ofițer (accesare şi implemen-
tare programe); Dosarele de 

candidat se depun în termen de 
15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, la structura 
de resurse umane din Penitenci-
arul Mărgineni. Taxa de înscriere 
la concurs este de 85 lei. Alte 
informaţii suplimentare se pot 
obţine pe site-ul Penitenciarului 
Mărgineni (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-margineni, 
secţiunea Carieră – Concursuri) 
şi la structura de resurse umane 
din Penitenciarul Mărgineni.

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special în 
sistemul administraţiei peniten-
ciare (agenţi de penitenciare), 
Penitenciarul Vaslui, cu sediul în 
str. Avicola, nr.2, loc. Muntenii de 
Jos ,  jud .  Vas lu i ,  t e lefon 
0235/322510, fax 0235/322135, 
scoate la concurs un post vacant, 
după cum urmează: - 1 post 
agent administrativ (bucătar); 
Termenul de înscriere şi depu-
nere a dosarelor de concurs este 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, adică până 
la data de 17 august 2017, orele 
15:00, inclusiv. Taxa de partici-
pare la concurs este de 85 lei, se 
plăteşte la structura financiară 
din cadrul unității. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
structura de resurse umane din 
cadrul Penitenciarului Vaslui 
telefon 0235/322510 interior 121 
şi pe site-ul http://www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-vaslui – 
secțiunea Concursuri.

l Penitenciarul Slobozia scoate 
la concurs următorul post vacant 
de ofiţer, pentru încadrarea ca 
funcţionar public cu statut 
special în sistemul administraţiei 
penitenciare: - ofiţer educaţie: 1 
post. La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile generale, precum şi 

condiţiile specifice posturilor. 
Informaţii suplimentare privind 
tematica şi bibliografia de 
concurs, documentele necesare 
pentru constituirea dosarului de 
candidat, desfăşurarea concur-
sului şi probele de concurs pot fi 
obţinute de la Biroul resurse 
umane şi formare profesională 
din cadrul Penitenciarului 
Slobozia, situat în Slobozia, str. 
Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, 
telefon    0243.232.606, e-mail 
pslobozia@anp.gov.ro sau 
accesând linkul    http://anp.gov.
ro/penitenciarul-slobozia/cate-
gory/pslobozia/pslobozia-con-
curs/pslobozia-concurs-extern-  
indesfasurare/ ori site-ul Admi-
nistraţiei Naţionale a Penitencia-
relor www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră - Concursuri din sursă 
externă - Concursuri în curs de 
derulare http://anp.gov.ro/
cariera/concursuri-din-sursa-ex-
terna/concursuri-curs-de-deru-
lare/. Termenul limită pentru 
depunerea dosarului complet de 
candidat este de 15 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului, 
adică până la data de 21.08.2017, 
ora 15.00. Reglementări privind 
organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor găsiţi pe http://anp.
gov.ro/acces-in-sistem; Legislaţia 
prevăzută în tematicile şi biblio-
grafia de concurs poate fi acce-
sată pe portalul legislativ:   http://
legislatie.just.ro.

l Școala Națională de Pregătire 
a Agenților de Penitenciare Tg.
Ocna cu sediul în Tg. Ocna, jud. 
Bacău, str. Tiseşti, nr. 137, Tel. 
0234/344149, scoate la concurs    
1 post ofițer (formare profesio-
nală), 1 post ofițer (psiholog 
resurse umane) şi    1 post de 
agent (secretariat). Anunţul de 
concurs este postat pe site-ul 
unităţii:      http://www.anp.gov.

ro/web/scoala-nationala-pregati-
re-agenti-tg-ocna   , pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor:    http://www.anp.
gov.ro/concursuri-din-sursa-ex-
terna  precum şi la sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la adresele web menţionate 
precum şi la sediul Școlii Națio-
nale de Pregătire a Agenților de 
Penitenciare Tg.Ocna.

l Penitenciarul Bistriţa, scoate 
la concurs pentru ocupare din 
sursă externă 4 (patru) posturi 
vacante de agent operativ 
(bărbați). Informaţii suplimen-
tare cu privire la condiţiile gene-
rale şi specifice de participare la 
concurs, tematică, bibliografie şi 
probe de concurs, puteţi obţine la 
sediul unităţii din Bistriţa, strada 
Tărpiului, nr. 22, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, telefon 0263/238.175, 
de pe site-ul unităţii http://anp.
gov.ro//penitenciarul-bistrita şi de 
pe site-ul Administraţiei Naţio-
nale a Penitenciarelor (www.anp.
gov.ro,  secţiunea Carieră 
-Concursuri din sursă externă 
-Concursuri în curs de derulare).

l Centrul de Informare şi Docu-
mentare Economică scoate la 
concurs 1 post de redactor gradul 
IA cu normă întreagă pe durată 
nedeterminată, specialitatea 
cercetare documentară şi 
producție redacțională în dome-
niul cercetării economice acade-
mice şi 1 post de redactor gradul 
IA cu normă întreagă pe durată 
nedeterminată, specialitatea 
producție editorială şi manage-
ment baze de date bibliografice în 
cercetarea economică academică.  
Condiți i  pentru ocuparea 
postului: studii superioare econo-
mice de lungă durată (4 ani) sau 
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mice de lungă durată (4 ani) sau 
studii superioare economice de 
scurtă durată completate cu 
master în specialitate, minim 7 
ani vechime în muncă, minim 5 
ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției. Actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afișate la 
sediul instituției și se depun la 
Biroul organizarea muncii, 
contabilitate- financiar, adminis-
trativ și evidență personal, 
camera 207, parter, din Bucu-
rești, Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, până la data de 09 
august 2017 inclusiv, ora 15:00. 
Concursul constă în analiza și 
evaluarea dosarelor candidaților, 
proba scrisă și proba interviului și 
se va desfășura la sediul 
Centrului din Calea 13 Septem-
brie nr. 13, sector 5, București, în 
zilele de 11- 24 august 2017 (11 
august -selecția dosarelor, 18 
august ora 10– proba scrisă, 24 
august ora 10 -interviul). Relații 
suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 9 și 15, la telefon 
021.3188106 interior 2018, sau la 
sediul Centrului, camera 207, 
parter.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în 
data de 04.09.2017, ora 10.00– 
proba scrisă, pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacantă, astfel: -Director executiv 
în cadrul Direcţiei Tehnice- 
Direcţia Generală Arhitect Şef; 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6: 

Proba  scr i să  în  data  de 
04.09.2017, orele 10.00. Interviu: 
data și ora vor fi comunicate 
ulterior. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul Primăriei Sectorului 6 
www.primarie6.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6 -Serviciul 
Managementul Resurselor 
Umane și la nr. de telefon 
0376.204.439.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs/ examen pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, astfel:  •1 post de 
muncitor calificat gradul I din 
cadrul Serviciului Logistică și 
Administrativ- Direcţia Generală 
Economică. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Secto-
rului 6, în data de 28.08.2017. 
Proba scrisă:  se va desfășura în 
data de 28.08.2017, orele 10.00. 
Interviul: data și ora vor fi comu-
nicate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 și trebuie să conţină 

în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. 
286/2011. Data limită de depu-
nere a dosarelor este 11.08.2017. 
Condiţiile de participare și biblio-
grafia se afișează la sediul și pe 
site-ul Primăriei Sector 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primă-
r i e i  S e c t o r  6 ,  S e r v i c i u l  
Managementul Resurselor 
Umane,  persoana de contact- 
secretarul comisiei de concurs, 
et.1, cam. 32 sau la tel./fax 
0376.204.439.

l Unitatea Militară 01810 
Mediaș din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru încadrarea unui post 
vacant de contabil IA /studii 
medii cu diplomă de bacalaureat, 
6 ani și 6 luni vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura, la 
sediul U.M. 01810 Mediaș, astfel: 
-09.08.2017, ora 15.00 – data 
limită de depunere a dosarelor; 
-21.08.2017, începând cu ora 
11.00– proba scrisă; -25.08.2017, 
începând cu ora 10.00– interviu. 
Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01810 Mediaș, strada 
Angărul de Sus, nr. 57, localitatea 
Mediaș, judeţul Sibiu, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului,  la telefon 
0269.844.895, int. 105 sau 114, de 
luni până vineri, între orele 
08.00-15.00.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru încadrarea unui număr de 

2 posturi vacante de personal civil 
contractual, astfel: -expert gr. III/ 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul economic/ 
inginerie, 1 an vechime în muncă, 
6 luni vechime în domeniul achizi-
țiilor; -expert gr. III/ studii superi-
oare cu diplomă de licență în 
domeniul economic, 6 luni 
vechime în muncă, 6 luni vechime 
în special itatea studii lor. 
Concursul se va desfășura, la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, astfel: 
-09.08.2017, până la ora 15.00 – 
data limită de depunere a dosa-
relor; -21.08.2017, începând cu ora 
10.00 – proba scrisă; -25.08.2017, 
începând cu ora 10.00 – interviu. 
Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, strada 
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 
judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.350.61.33, int. 
229, 503, de luni până vineri, între 
orele 07.00-15.00.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru încadrarea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual inginer gr. II /studii superi-
oare de inginerie cu diplomă de 
licență în domeniul aeronautic 
sau mecanic, 3 ani vechime în 
muncă, 3 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Concursul se va 
desfășura, la sediul U.M. 01836 
Otopeni, astfel: -09.08.2017, până 
la ora 15.00 – data limită de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r ; 
-28.08.2017, începând cu ora 
10.00 – proba scrisă; -01.09.2017, 
începând cu ora 10.00 – interviu. 
Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, 
strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33, int. 229, 503, de 
luni până vineri, între orele 
07.00-15.00.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru încadrarea postului 

vacant de personal civil contrac-
tual muncitor calificat I(laborant) 
/studii medii cu diplomă de baca-
laureat– specializare chimie, 6 
ani și 6 luni vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura, la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, 
astfel: -09.08.2017, până la ora 
15.00 – data limită de depunere a 
dosarelor; -21.08.2017, începând 
cu ora 10.00 – proba scrisă; 
-25.08.2017, începând cu ora 
1 0 . 0 0  –  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-31.08.2017, începând cu ora 
10.00 – interviu. Depunerea 
dosarelor și organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 
01836 Otopeni, strada Zborului 
nr. 1, localitatea Otopeni, judeţul 
Ilfov, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.350.61.33, int. 229, 
503, de luni până vineri, între 
orele 07.00-15.00. 

l Unitatea Militară 01919 
Otopeni din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru încadrarea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual muncitor calificat I (frezor) /
studii generale, atestat frezor, 6 
ani și 6 luni vechime în muncă, 1 
an vechime în specialitatea de 
frezor. Concursul se va desfășura, 
la sediul U.M. 01919 Otopeni, 
astfel: -09.08.2017, până la ora 
15.00 – data limită de depunere a 
dosarelor; -21.08.2017, începând 
cu ora 10.00 – proba scrisă; 
-25.08.2017, începând cu ora 
1 0 . 0 0  –  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-31.08.2017, începând cu ora 
10.00 – interviu. Depunerea 
dosarelor și organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 
01919 Otopeni, strada Zborului 
nr. 1, localitatea Otopeni, judeţul 
Ilfov, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.350.61.33, int. 356, 
521, de luni până vineri, între 
orele 07.00-15.00.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str. C.S. Nicolaescu 
Plopșor, nr. 4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, repartizat pe 
perioadă determinată, pentru 

implementarea Programului naţi-
onal de cadastru și carte funciară, 
corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Dolj- Serviciul 
Cadastru- Biroul Înregistrare 
Sistematică, cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: 1 post asis-
tent registrator principal debu-
t a n t ,  î n  t e m e i u l  H G 
286/23.03.2011, modificată și 
completată. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în 
data de 22.08.2017, ora 10,00, 
proba interviu în data de 
25.08.2017, ora 10,00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
sau studii universitare cu diplomă 
de licenţă, specializarea drept, 
vechime în specialitate: nu nece-
sită. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 11.08.2017 
inclusiv, ora 16,00, la sediul OCPI 
Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
tare la sediul OCPI Dolj, 
tel.0251.413.128/ 0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: 
dj@ancpi.ro

l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu 
sediul în localitatea Hațeg, str. T. 
Vladimirescu nr. 7, județul Hune-
doara, organizeazã concurs 
pentru ocuparea pe durată nede-
t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările 
ulterioare, a două posturi- funcție 
contractuală de execuţie: 1.Denu-
mirea posturilor vacante și a 
locului de muncă: 1 post asistent 
medical generalist debutant, în 
secția Chirurgie Generală- Bloc 
Operator, 1 post asistent medical 
generalist principal, în secția 
Chirurgie Generală- Bloc 
Operator. 2. Condiții generale și 
specifice pentru ocuparea 
postului: Pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc 
condițiile generale prevazute de 
art.3 din anexa la HG 286/2011 
cu modificările ulterioare. 
Condiții specifice prevazute în 
fișa postului: nivel studii pentru 
postul de asistent medical debu-
tant: școală sanitară postliceală, 
-vechime minimă pentru postul 
de asistent medical debutant: 
nesolicitată; -nivel studii pentru 
postul de asistent medical prin-
cipal: școală sanitară postliceală; 
examen pentru obț inerea 
gradului de principal; -vechime 
minimă pentru postul de asistent 
medical principal: 5 ani vechime 
ca asistent medical. 3. Condițiile 
de desfășurare a concursului: 
pentru înscrierea la concurs, 
candidții vor depune dosarul de 
concurs la birou RUNOS, până 
în data de 10.08.2017, ora 12.00. 
Concursul se va desfasura astfel: 
-Proba scr isă  în  data de 
21.08.2017, ora 11.00, sala de 
documentare a Spitalului Orășe-
nesc Haţeg, -Proba practică în 
data de 23.08.2017, ora 10.00,  
Spitalului Orășenesc Hațeg, 
-Proba interviu în data de 
25.08.2017, ora 10.00, sala de 
documentare a Spitalului Orășe-
nesc Hațeg. Persoana contact: 
A v r a m  P e t r o n e l a , 
tel.0354.408.894; 0354.408.895, 
Fax: 0354.802.463, int 133, 134.

l Complexul Muzeal Bistri-
ța-Năsăud, cu sediul în locali-
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tatea Bistrița, str. Gen. Gr. Bălan, 
nr.19, judeţul Bistrița-Năsăud, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de: -Numele funcţiei: 
Inspector de specialitate achiziții 
publice- 1 post; Inspector de 
specialitate I- 1 post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba elimi-
natorie de limbă străină în data 
de 22.08.2017, ora 09.00; -Proba 
scrisă în data de 23.08.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
25.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Inspector de 
specialitate achiziții publice; 
-studii: universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime: 3 ani; -curs de 
achiziții publice; -cunoştințe 
operare PC. Inspector de specia-
litate I: -Studii universitare de 
lungă durată absovite cu diplomă 
de licență în domeniul relaţii 
internaţionale şi studii europene, 
istorie, drept, limbi moderne 
aplicate, filologie; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 9 
ani; -cunoaşterea a două limbi 
străine: germană şi franceză. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Complexului Muzeal BN, 
str.General Gr.Bălan, nr.19, 
Bistrița. Relaţii suplimentare la 
sediul: Complexul Muzeal Bistri-
ța-Năsăud, persoană de contact: 
Năs tase  Mire la ,  t e l e fon : 
0747.336.323.

l Primăria oraşului Tăşnad, 
județul Satu Mare, anunță 
concurs de promovare pe funcția 
publică de conducere vacantă de: 
-Șef Birou Poliţie Locală. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească   
condiţiile generale   prevăzute de 
art. 66 din   Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
-Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în dome-
niul  ştiințelor juridice, ştiințelor 
administrative, -absolvenţi de 
masterat sau de studii postuni-
versitare în domeniul administra-
ției publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; -să fie 
numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de conducere 
minimum 2 ani; -să nu aibă în 
cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile Legii nr. 188/1999 (r2). 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
29 august 2017, ora 10.00- proba 
scrisă; -proba interviu va fi comu-
nicata ulterior. Dosarul de 
înscriere   la concurs se depune la 
sediul unităţii în termen de 20 de 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.143 din   Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008, modificată şi 
completată de HG nr. 1173/2008. 
Bibliografia, conținutul dosarului 
profesional de înscriere la 

concurs şi data limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere se 
afişează şi la sediul instituției, Str.
Lăcrămioarelor, nr.35- la biroul 
relaţii cu publicul. Relații supli-
mentare se pot obține la numărul 
de telefon 0261.825.860 sau pe 
wwwprimariatasnad.ro.

l Direcția Județeană pentru 
Sport şi Tineret Teleorman, cu 
sediul în strada Carpaţi, nr.15, etaj 
III, localitatea Alexandria, jud.
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcții 
publice de execuție vacante: 
-Consilier, clasa I, grad superior, 
conform HG 611/2008. Instituția 
la care se depun dosarele de 
înscriere: Direcția Județeană 
pent ru  Spor t  ş i  Tinere t 
Teleorman. Selecţia dosarelor: 
23.08.2017-29.08.2017. Proba 
scrisă: 04.09.2017, ora 10.00, la 
sediul Direcției Județene pentru 
Sport şi Tineret Teleorman. Inter-
viul: 06.09.2017, ora 10.00, la 
sediul Direcției Județene pentru 
Sport şi Tineret Teleorman. 
Pentru participare la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-Studii superioare economice; 
-Vechime minim 9 ani în speciali-
tatea studiilor; -Cunoştinţe 
operare P.C. -nivel mediu; 
-Cunoaşterea unei limbi de circu-
laţie internaţională -nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Teleorman. Relaţii suplimentare 
la sediul Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Teleorman 
-persoană de contact Mitran 
Mariana -tel.: 0768.702.888/ 
0247.316.365, fax: 0247.315.373.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 2 posturi 
vacante: -1 post de ofiţer (secreta-
riat); -1 post agent operativ 
(bărbat). În termenul de înscriere, 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, adică până 
la data de 18 august 2017, orele 
15.00 inclusiv, candidaţii depun 
dosarele de candidat complete la 
structura de resurse umane din 
unitate. Taxa de participare la 
concurs este de 85Lei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul unității, str.Zöld Péter nr.2 
şi pe site-ul unităţii: http://anp.
gov.ro/penitenciarul-miercu-
rea-ciuc/cariera/concursuri-din- 
sursa-externa/şi al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor. 

l Penitenciarul Bacău scoate la 
concurs 7 posturi vacante -ofiter 
şi agent, după cum urmează: -2 
posturi ofiţer educaţie; -1 post 
agent educaţie; -1 post agent 
instalator ;  -1  post  agent 
gospodar; -1 post agent secreta-
riat- arhivar; -1 post agent secre-
tariat. Dosarele de înscriere se 
depun la Penitenciarul Bacău 
până la data de 18 august 2017 
inclusiv, orele 15.00. Taxa de 
participare la concurs este de 
85RON şi se plăteşte la  Peniten-
ciarul Bacău. Informaţii supli-
mentare se  pot  obţine la 
Penitenciarul Bacău şi pe site-ul 
http://anp.gov.ro/penitencia-
rul-bacau/cariera/concursuri/.

l 1.Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Ialomiţa, jud. Ialomiţa, anunţă 
organizarea în data de 18 
septembrie 2017 (proba scrisă- 
ora 10.00)   şi 20 septembrie 2017 
(interviul- ora 10.00), a concur-
sului pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie 
vacante de consilier, grad profesi-
onal asistent din cadrul Sevi-
ciului Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare Traces.  2.Condiţii de 
participare: a) Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999  privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. b)Condiţiile speci-
fice care trebuie să fie întrunite de 
participanţii la concursul pentru 
ocuparea postului de consilier, 
gradul profesional superior, sunt 
următoarele: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul fundamental 
ştiinţe biologice şi biomedicale, 
ramura de ştiinţă medicină vete-
rinară, domeniul de studii medi-
cină veterinară, specializarea 
medicină veterinară; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Concursul se va 
desfăşura la sediul Direcţiei Sani-
tare Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor Ialomiţa din 
Slobozia, str.Lacului, nr. 12, jud. 
Ialomiţa. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, a anunţului de organizare a 
concursului, la sediul Direcţiei  
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, 
între orele 8.00 -17.00 (luni-vi-
neri). Bibliografia de concurs şi 
orice alte informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul Direcţiei  
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Ialomiţa 
-Compartimentul Juridic şi 
Resurse  Umane,  te lefon: 
0243.232.069 interior 236.

l Primăria comunei Iacobeni, 
judeţul Suceava, cu sediul în: 
localitatea Iacobeni, str.Repu-
blicii, nr.73, judeţul Suceava, în 
baza HG286/2011, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: -Bibliotecar în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Iacobeni- 
compartimentul cultură şi biblio-
tecă. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă:- în data de 
16.08.2017 ora 10.00 la sediul 
Primăriei comunei Iacobeni, 
judeţul Suceava. Proba  interviu: 
-data de 18.08.2017, ora 10.00 la 
sediul Primăriei comunei Iaco-
beni, judeţul Suceava. Pentru 
participarea la concurs/examen 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Studii -superioare; Vechime- 3 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Primăriei comunei Iaco-
beni, judeţul Suceava. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava, persoană de contact; 
Coca Rodica, tel. 0230/577.128; 
0745/357.894, e-mail: primariaia-
cobeni@yahoo.com.

l Primăria Municipiului Târna-
veni, jud. Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor posturi contrac-
tuale vacante de execuție -Sector 
Întreţinere Reparaţii Străzi: -un 
post -Șef formaţie muncitori. 
Condiţii necesare ocupării postu-
rilor vacante: Condiții generale: 
Poate ocupa un post vacant sau 
temporar vacant persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, aprobat prin Hotărârea  
Guvernului nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -Sector Întreţinere 
Reparaţii Străzi. Șef formaţie 
muncitori: -studii medii- profil 
tehnic; -minimum 2 ani vechime 
în meserie. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conţine documentele prevăzute la 
art.6 din HGR nr.286/2011. 
Concursul  constă din 2 probe şi 
se va desfăşura conform calenda-
rului: -Termenul limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere este 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, orele 15.00, la 
sediul instituției, P-ţa Primăriei, 
nr.7, Municipiul Târnăveni, 
-proba scrisă:  în data de 
23.08.2017 orele 10.00 la sediul 
instituţiei, -interviul: în data 
25.08. 2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Persoana de contact: 
D-na Salahub Cristina Ecaterina, 
consilier- telefon: 0265/443.400- 
int. 39.    

l Primaria comunei Tîrnova 
organizează în perioada 25-28 
august 2017, la sediul din 
comuna Tîrnova, nr. 376, judeţul 
Caraş-Severin, concurs pentru 
ocuparea postului vacant -funcţie 
contractuală, din aparatul de 
specialitate al primarului 
comunei Tîrnova, conform H.G 
nr.286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. A.Denumirea funcţiei 
contractuale vacante: Nr.crt; 
Denumirea funcţiei contractuale 
vacante/nivel studii; Denumire 
compartiment; Nr.posturi: 1; 
Paznic -nivel studii M; Adminis-
trativ; 1. B.Probele de examen: 
1.Selecţia dosarelor de înscriere; 
2.Proba scrisă; 3.Proba interviu. 
C.Condiţii de desfăşurare a 
examenului: 1.Data depunerii 
dosarelor: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului; 2.Data probei scrise: 
25 august 2017, ora 10.00; 3.Data 
probei interviu: 28 august 2017,  
ora  10. 00.; 4.Locul desfăşurării 
probelor: sediul Primăriei din 
comuna Tîrnova, nr.376, judeţul 
Caraş-Severin. D.Condiţii de 
participare la examen: Generale: 
a)are cetăţenia română, cetăţenie 

a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b) 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Specifice: 
-studii  medii absolvite cu 
diplomă;  -să deţină certificat de 
calificare profesională agent de 
pază /securitate sau adeverinţă 
care să ateste faptul că urmează 
un curs de calificare profesională 
agent de pază /securitate; -abili-
tăţi, calităţi şi aptitudini necesare 
-comunicativitate, amabilitate, 
calm, decent; -condiţii  de 
vechime -minim 1 an, Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic 
de la secretarul comunei Tîrnova 
sau la tel.0255.234.704. 

l Primăria comunei Răcăciuni, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul Serviciului Public de 
Asistenţă Socială. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
comunei Răcăciuni, judeţul 
Bacău, în data de 07 septembrie 
2017, ora 10.00 proba scrisă şi 08 
septembrie 2017, ora 10.00 inter-
viul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Răcăciuni. Condiţiile 
generale: conform art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicată cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: -studii 
superioare cu diplomă de licenţă; 
-cunoştinţe medii operare PC. 
Bibliografia stabilită şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Răcăciuni sau la 
tel.0234/251.212.

l U.M. 01308 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual, prevăzute cu studii medii, 
pentru care nu se stabilesc 
condiţii privind vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării acestora, după cum 
urmează: contabil debutant, refe-
rent debutant, muncitor calificat 
IV (mecanic auto), muncitor 
calificat IV (electrician de întreţi-
nere şi reparaţii). Calendarul 
concursului: -21.08.2017, ora 
10.30 –proba scrisă; -25.08.2017, 
ora 10.30 –proba practică;  
-01.09.2017, ora 10.00 –interviul; 

-data limită de depunere a dosa-
relor –10.08.2017, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul  U.M. 01308 Bucureşti, 
şoseaua Bucureşti- Măgurele, nr. 
33-35, sector 5, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
021.420.0418/ int. 724.

CITAȚII  
l Ungureanu Ticu, cu domiciliul 
necunoscut, este citat pentru data 
de 01.08.2017, ora 12.00, la sediul 
biroului notarului public Agachi 
Cornelia din Botoşani, România, 
strada Calea Naţională nr. 103 A, 
în calitate de succesibil în dosarul 
privind succesiunea defunctei 
Șnaider Maria- Manuela, dece-
dată la data de 19.05.2017, cu 
ultim domiciliu în Botoşani. 
Potrivit legii, succesibilul care nu 
acceptă moştenirea în termen de 
1 an de la deschiderea acesteia, 
este prezumat că a renunţat la 
moştenire.

l Euroinsolv S.P.R.L., în calitate 
de lichidator judiciar al S.C. 
Bitumbac S.R.L., societate în fali-
ment, cu sediul în Piatra Neamț, 
str. Bistriței nr. 6, bl. F 32, sc. B, 
ap. 21, parter,  jud. Neamț, înma-
triculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Neamț sub nr. J27/27/2012, 
cod unic de înregistrare RO 
1 7 4 3 5 7 6 0 ,  d o s a r  n r . 
1504/103/2014, af lat pe rolul 
Tribunalului Neamț - Secția a IIa 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, citeaza pe numitul 
Mihaes P. Sorin Iosif domiciliat in 
Bucuresti, str. Aleea Livezilor nr. 
22, bl. 32,sc.1, ap.16, sector 5 
pentru a se prezenta la Tribunalul 
Neamț, Secția a II-a Civilă, de 
Contecios Administrativ şi Fiscal, 
Bulevardul Republicii nr. 7, Piatra 
Neamț, jud. Neamț, în data de 
25.10.2017, ora 12:00 complet 
C3F, în calitate de pârât, în proces 
cu Euroinsolv SPRL în calitate de 
l ichidator  în  dosarul  nr. 
1504/103/2014 având drept obiect 
angajarea răspunderii conform 
art. 138 din Legea nr. 85/2006. În 
caz de neprezentare, se va putea 
trimite un inscris, judecata 
urmand a se face in lipsa. 

l  P r i n  s e n t i n ţ a  c i v i l ă 
nr.5115/13.04.2017 pronunţată de 
Judecătoria Craiova în dosarul 
nr. 38893/215/2014, s-a dispus 
defacerea căsătoriei încheiată 
între reclamanta Albăstroiu 
Adriana Mihaela şi pârâtul 
Albăstroiu Sandu din culpă 
comună, reluarea numelui purtat 
anterior căsătoriei de reclamantă, 
respectiv Baca, exercitarea auto-
rităţii părinteşti în comun asupra 
numelui rezultat din căsătorie, 
stabilirea domiciliului minorului 
la mamă şi obligarea pârâtului la 
plata pensiei în cuantum de 
304.50Lei lunar. Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare.

l Buzila Marius- Cristian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Tulcea, str. Miron Costin, nr. 10, 
jud. Tulcea, este citat în dosarul nr. 
1072/327/2017, în ziua de 
28.09.2017, Completul Cm4, ora 
8:30, Judecătoria Tulcea, în calitate 
de pârât, în proces cu Radu Mada-
lina în calitate de reclamant, având 
ca obiect măsuri privind minori.

ANUNȚURI
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DIVERSE  
l Varialopol Valeriu, din 
Slobozia, Ialomița, a deschis 
procedura de declarare a morții 
unch iu lu i  său ,  Capmare 
Gheorghe, născut în anul 1925 în 
comuna Curt Bunar, județul 
Durostor, fiul lui Capmare Petre 
și Capmare Eufrosina, decedat în 
orașul Slobozia, județul Ialomița, 
la data de 18.03.1949, și înhumat 
în cimitirul orașului (actualul 
Bazar). Rog persoanele care 
cunosc date despre acesta să le 
comunice Judecătoriei Slobozia. 
Capmare Gheorghe locuia pe 
strada Matei Basarab nr. 24, în 
localul Secției de Drumuri și 
Poduri a orașului Slobozia 
(locația în care se construiește în 
prezent parcarea subterană din 
fața Prefecturii Județului 
Ialomița).

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei a debi-
torului SC Media Press Invest-
ment Valcea SRL, dosar nr. 
3982/90/2017 pe rolul Tribuna-
lului Valcea. Termenul limită 
pentru depunerea creantelor este 
25.08.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 08.09.2017. 
Termenul pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanţelor este 
29.09.2017. Termen  sedinta 
adunarea creditorilor 13.09.2017.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ – teritorială 
Vădastra din județul Olt, anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru UAT 
Vădastra, începând cu data de 
01.08.2017,pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Vădastra, 
str. Mihai Viteazul nr. 77B, in 
conformitate cu art. 14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și publi-
cității imobiliare nr. 7/1996 repu-
blicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

l Anunt in etapa 3, de aprobare 
PUZ – transparenta decizionala. 
Primarul comunei Vladimirescu 
anunta ca incepand cu data de 
20.07.2017, la sediul Primariei 
Vladimirescu, str.Revolutiei nr.4, 
biroul Urbanism, se poate 
consulta documentatia PUZ si 
RLU ,,Construire hale depozi-
tare, sediu de firma si imprej-
m u i r e ’ ’  f o r m a  f i n a l a . 
Amplasament PUZ: teritoriul 
administrativ al comunei Vladi-
mirescu, extavilan CF. nr. 314977, 
in suprafata de 5.505 mp. 
Colectiv de elaborare PUZ; arh. 
Turda Mariana, tel; 0722625336 
si arh cu drept de semnarura 
RUR Serban Elvira; Beneficiarii 
PUZ-ului: Trif Dumitru, Trif 
Rodica, Bozgan Marian, Bozgan 
Gabriela, Negrea Claudia. Docu-
mentatia PUZ este completa, 
contine toate avizele solicitate 
prin certificatul de urbanism si 
este completata cu cerintele si 
conditiile din avize. In termen de 
30 zile calendaristice de la data 
prezentului anunt, se pot depune 

in scris, observatii, recomandari, 
sugestii si opinii privind docu-
mentatia, la registratura Prima-
riei Vladimirescu. Raspunsurile 
la observatiile transmise se vor 
posta si afisa in termen de 5 zile 
calendaristice de la data expirarii 
perioadei, pe site-ul propriu si la 
sediul Primariei Vladimirescu. 
Persoanele responsabile cu infor-
marea si consultarea publicului 
sunt: Suciu Laura, Arhitect Sef si 
Popovici Corina, biroul Urba-
nism, tel.0257-514111.                                              

l SC Ikea Romania SA, prin SC 
Blue Projects SRL, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
"Construire centru cu funcţiuni 
comerciale, servicii, birouri și alte 
funcţiuni complementare, cu 
regim de înălţime maxim P+2, 
precum și anexe tehnice, amena-
jare alei auto/pietonale și locuri 
de parcare, accese carosabile/
pietonale, spaţii verzi, sistemati-
zare verticală și amenajare 
împrejmuire, organizare șantier 
și împrejmuire provizorie" 
propus a fi amplasat în Bucu-
rești, sector 3, Bdul.Theodor 
Pallady, nr.57, Drumul Balta 
Arin, nr.32-36 și nr.38-40. Infor-
maţiile asupra proiectului propus 
pot fi obţinute la sediul APM 
București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, și la sediul SC 
Ikea Romania SA în zilele de 
luni-vineri între orele 9.00-12.00. 
Eventualele observaţii din partea 
publicului se primesc zilnic între 
orele 9.00-12.00 la sediul APM 
București.

l Primaria Comunei Scorteni cu 
sediul in comuna Scorteni str. 
Principala nr. 2, titular al proiec-
tului “Extindere retea distributie 
gaze naturale pentru satele 
Bordenii Mari, Bordenii Mici si 
Sirca”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
imcadare de catre APM Prahova, 
in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului de a nu se supune 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul “Extindere retea distri-
butie gaze naturale pentru satele 
Bordenii Mari, Bordenii Mici si 
Sirca”, propus a fi ampasat in 
Com. Scorteni jud. Prahova. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul APM 
Prahova, din Str. Gh. Gr. Canta-
cuzino,nr. 306 Ploiesti, jud. 
Prahova, in zilele de L-V intre 
orele 8-16 precum si la urma-
toarea adresa de internet 
“apmph.anph.ro”. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii /
observatii la incadrare in termen 
de 5 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov anunță emiterea 
autorizației integrate de mediu 
pentru SC United Romanian 
Breweries Bereprod SRL, cu 
sediul în B-dul.Unirii, nr.27, 
bl.15, Sc.2, ap.24, Sector 5, Bucu-
rești, pentru obiectivul din: B-dul.
Biruinței Nr.89, orașul Pante-
limon, Jud.Ilfov. Decizia s-a luat 
în urma examinării documenta-
ției, a concluziilor autorităților 
implicate în autorizarea socie-
tății, a consultării Comisiei de 
Analiză Tehnică și a publicului. 

Eventuale propuneri și sugestii se 
pot depune la APM Ilfov, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, Sector 6, Bucu-
rești, tel. până la data de: 
26.08.2017.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Chisineu Cris 
se afla dosarul nr. 788/210/2017 
cu termen de judecata la data de 
05.09.2017, avand ca obiect 
cererea sotilor Rotariu Danut si 
Rotariu Florentina Daniela, cu 
dom. in Olari nr. 172 jud. Arad, 
pentru constatarea dobandirii de 
catre acestia a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra imobilului format din 
casa de locuit si teren situat in 
Olari nr. 238 jud. Arad, CF 
301576 Olari topo 90.91/b. 
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Subsemnatul 
Popescu Tudor Cosmin, în cali-
tate de Administrator Unic al 
Mondoconf S.A., persoană juri-
dică română, cu sediul în Bucu-
rești, b-dul Iuliu Maniu nr. 7, 
sectorul 6, înregistrată la Regis-
trului Comerţului sub nr. 
J40/444/1991, având C.U.I. 
RO437510, în temeiul art.117 din 
Legea nr. 31/1990  republicată și 
art.13 din Actul Constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
Mondoconf S.A. în data de 
01.09.2017, ora 11.00, la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea cesiunii către 
d-nul Popescu Tudor Cosmin a 
unui număr de 89.295 acţiuni cu 
o valoare nominală de 13,85 lei 
fiecare, având o valoare totală de 
1.236.735,75 lei, reprezentând o 
cota de 66,1244% din capitalul 
social al Mondoconf S.A., deţi-
nute de acţionarul Popescu 
Gheorghe. 2. Aprobarea struc-
turii acţionariatului Mondoconf 
S.A. În cazul în care la data și ora 
precizate, se constată că nu sunt 
îndeplinite condiţiile necesare 
pentru desfășurarea Adunării 
Generale, se convoacă o noua 
Adunare Generală Extraordinară 
a Acţionarilor (a doua convocare) 
cu aceeași ordine de zi și în 
același loc, în data de 04.09.2017, 
ora 11.00. Reprezentarea acţio-
narilor în adunarea generală a 
acţionarilor se va putea face și 
prin alte persoane decât acţio-
nari, cu excepţia administrato-
rului, pe bază de procură. 
Procurile pot fi depuse în original 
cu cel puţin o oră înainte de 
deschiderea ședinţei, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului de vot 
în acea adunare. Administrator 
Unic, Popescu Tudor Cosmin.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Poroschia 
o r g a n i z e a z ă  l a  d a t a  d e 
24.08.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei comunei Poroschia, 
licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea construcţiei 
h idrotehnice  (C1–  cana l 
deversor– 236mp,  dig  de 
pământ– C2– 672mp, canal 
deversor– C3– 29 mp, calugar- 
C4– 1mp) cu suprafaţa totală de 

938mp, comuna Poroschia, 
judeţul Teleorman, nr. Cadastral 
42463, aparţinând domeniului 
privat de interes local al comunei 
Poroschia. Relaţii se obţin la 
sediul Primăriei comunei Poros-
chia, telefon 0247.318.787.

l Municipiul Dragasani organi-
zeaza licitatie publica deschisa 
conform HCL 66/2017 pentru 
concesionarea unui teren in 
suprafata de 57 mp, apartinand 
domeniului public al munici-
piului Dragasani, situate in 
strada Regele Carol (bloc 90) 
pentru construirea unei Terase de 
Vara. Documentele necesare 
participarii la licitatie se pot 
ridica de la Directia DSP - Birou 
Contracte din Str. Piata Pandi-
rilor nr. 1, in urma achitarii 
contravalorii Caietului de Sarcini 
in suma de 54 lei. Licitatia se va 
tine la data de 16.08.2017, prele 
10:00 in sala de Sedinte a Prima-
riei Mun. Dragasani, situate in 
strada Piata Pandurilor nr. 1. 
Relatii suplimentare puteti afla 
apeland la numerele de telefon 
0250-811.990.

l Ministerul Apărării Naţionale, 
prin Unitatea Militară 02480 
Câmpulung Moldovenesc, str. 
Izvorul Malului, nr. 6, jud. 
Suceava, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea 
închirierii suprafeţei utilizabile 
de până la 2 mp, pentru insta-
larea unui automat bancar 
(ATM), pentru o perioadă de 5 
ani. Licitaţia are loc în ziua de 
16.08.2017, ora 09.00, la sediul 
UM 02480 Câmpulung Moldove-
nesc. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se repetă în ziua de 
23.08.2017, ora 09.00, la aceeași 
adresă. Condiţiile privind partici-
parea și adjudecarea sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, 
care se achiziţionează de la sediul 
UM 02480, contra sumei de 10 
Lei, care se depune la casieria 
unităţii  militare.  Ofertele 
împreună cu celelalte documente 
se depun la registratura unităţii 
militare,  până la data de 
16.08.2017, ora 08.00. Garanţia 
de participare se exprimă în lei și 
se constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară, care se prezintă 

în original, sau prin depunere în 
numerar la casieria unităţii mili-
tare până la data și ora depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare 
se obţin, între orele 08.00-15.00, 
la sediul unităţii militare sau la 
telefon: 0230.314.931, int. 120.       

l Ministerul Apărării Naţionale, 
prin Unitatea Militară 02480 
Câmpulung Moldovenesc, str. 
Izvorul Malului, nr. 6, jud. 
Suceava, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea 
închirierii suprafeţei utilizabile 
de 2 mp, pentru instalarea unui 
automat de băuturi de băuturi 
calde (ceai, cafea și produse din 
aceeași gamă) și a unui automat 
de produse alimentare (băuturi 
răcoritoare ne/carbogazoase, 
biscuiţi, napolitane, snacks-uri), 
pentru o perioadă de 5 ani. Lici-
taţia are loc în ziua de 17.08.2017, 
ora 09.00, la sediul UM 02480 
Câmpulung Moldovenesc. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se 
repetă în ziua de 24.08.2017, ora 
09.00, la aceeași adresă. Condi-
ţiile privind participarea și adju-
decarea sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se achiziţionează 
de la sediul UM 02480 contra 
sumei de 10 Lei, care se depune 
la casieria unităţii militare. Ofer-
tele împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data de 
17.08.2017, ora 08.00. Garanţia 
de participare se exprimă în lei și 
se constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară, care se prezintă 
în original, sau prin depunere în 
numerar la casieria unităţii mili-
tare până la data și ora depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare 
se obţin, între orele 08.00-15.00, 
la sediul unităţii militare sau la 
telefon: 0230.314.931, int.120.    
    

PIERDERI  
l Subsemnatul Barbieru Ilie 
Claudiu din Jud. iasi, Comuna 
Comarna, Sat Osoi anunta pier-
derea Certificatului de pregatire 
profesionala (CPC) ser ia 
04631101 si a Atestatului ADR 
seria 061767. Le declar nule. 

l S.C. Tetra Pak Romania 
S.R.L., cu sediul social in Str.

Gara Herastrau nr.4D, "Green 
Court Bucharest", cladirea C, 
etaj 7, biroul C1, Sector 2, Bucu-
resti, Inregistrata la Registrul 
C o m e r t u l u i  s u b  n r . 
J40/3129/199, cod unic de inre-
gistrare RO321043, declar 
pierdut Certificatul constatator 
pentru  act iv i tat i  care  se 
desfasoara la beneficiari si/sau 
in afara sediilor proprii emis la 
22.02.2012, in temeiul art.17 
indice 1 alin 1 lit.b) din Legea nr. 
359/2004, de ORC de pe langa 
Tribunalul Bucuresti.

l Pierdut Contract construire 
1285/1/1982, Proces verbal din 
16.03.1983 si Act aditional din 
19.02.1985 pe numele Oancea 
Alexandru Adrian si Oancea 
Codruta Mihaela. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire nr 11953V/1991 eliberat 
de ICRAL Vitan, pe numele 
Popescu Radu. Declar nul.

l Pierdut Act construire 
702/2/1983, pe numele Visoiu 
Cristache Rodica. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala ICRAL Foisor, pe numele 
Radu Gabriil. O declar nula.

l Pierdut acte casa de marcat 
SC Health&Wellness Solutions 
SRL declar pierdute: carte de 
intervenţie și registru special 
pentru case de marcat, aferente 
unei case de marcat Eltrade A 
100 S, serie fiscală: ED145882.

l Pierdut act de vânzare –
cumpărare exemplarul nr. 1 cu 
nr. 6729 din 01 noiembrie 1975, 
l-am pierdut în data de 08.05 
(mai) 2017 când am făcut o 
declaraţie la notariatul “Legi-
timus” din sector 1 București, și 
certificat de moștenitor primul 
exemplar nr. 1115 din 02.08.1983, 
emis de Notariatul de Stat Sector 
1 pe numele Boloca Constanţa și 
Boloca Mihaela Georgeta.

l Pierdut atestat CPI marfă și 
certificat ADR eliberate de 
A.R.R. Mehedinți pe numele 
Iacob  Adrian- Iulian. Se declară 
nule.

ANUNȚURI


