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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
TELEFERIC GRAND
HOTEL

- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
EMAIL: hr@telefericgrandhotel.ro
Te vrem în echipa N&S Hotel Iași!
Angajăm recepționeră cu sau fără
experiență în domeniu. CV-urile la:
tehnictedconstruct@yahoo.com
sau la tel.
0731.137.001/0721.144.944.
l Facdo Impex S.R.L., anunta vacantarea a 5
posturi de zugrav si un post de sudor. CV-urile
se pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 04.07.2022.
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 12 posturi
expert- PROIECT POCU ID 135129. Relații pe
site-ul ISJ Dâmbovița.
l Ovi Prodex SRL, Abator de Ovine cu sediul in
Liebling, jud Timis, angajează personal necalificat: 2 operatori la valorificarea subproduselor
de abator. Trimiteti CV la adresa codruta@
magussrl.com pana la data de 05.07.2022.
l Societatea SC ST Trucking S.R.L., cu sediul
social în loc.Constanța, Str.Călărași nr.44,
camera 2, ap.2, județul Constanța, înregistrată
cu J13/1187/2022, CUI: 36411490, angajează:
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet, cod COR-931301 -10 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail: igen92241@gmail.
com.
l Crescatoria de Pastrav S.R.L. cu sediul in
Craiova, Bd. Oltenia, nr.12, bl.155D, sc.1, ap.4,
Jud.Dolj, J16/1437/2010, CUI 27786512, cauta
tehnician mentenanta COR-311309. Cerinte:
cunoasterea limbii engleza la nivel mediu,
experienta ca tehnician mentenanta. Candidatii sunt rugati sa trimita scrisoare de intentie
si CV in limba engleza la adresa de e-mail:
dniculae@hplegal.ro, tel. 0215897832.
l Unitatea Militară Nr. 01794 Deva, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea următorului post vacant de
execuție de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată: Muncitor calificat III
(instalator apă, canal) -1 post; -data-limită de
depunere a dosarelor: 14.07.2022, ora 15.30;
-proba practică: 25.07.2022, ora 11.00; -interviul: 28.07.2022, ora 10.00; -nivelul studiilor:
minim studii gimnaziale și absolvirea unei
forme de pregătire/calificare acreditate în
specialitatea postului; -vechime în specialitatea
prevăzută de post de cel puţin 3 ani pentru
treapta III. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul Unității Militare Nr.01794, strada Mihai Eminescu nr.132,
Deva, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului: Procovanu Cornel-Andrei, la telefon:
0254.217.670, int.104.
l I.C.D.P. Piteşti -Mărăcineni organizează
concurs intern de promovare în gradul profesional imediat superior de CS II. Relaţii suplimentare despre conţinutul dosarului şi
calendarului de concurs se pot obţine la
tel.0248.278.066, int.23.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post contractual vacant: -1 (un)
post contractual vacant de Administrator
financiar debutant (S), cod COR 263111, pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului
Economic Financiar Salarizare: -nivelul studiilor: studii superioare; -domeniul studiilor:
Ştiințe Juridice, Economice, Informatică;
-cunoştinţe operare PC, Microsoft Office
(Word, Excel) etc.; -alte cerinţe: bune abilităţi
de comunicare, rezistenţă la stres, capacitatea
de analiză şi sinteză a informaţiilor prelucrate,
capacitatea de a lucra în echipă. Data-limită
de depunere a dosarelor de concurs:
11.07.2022, ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 25.07.2022, ora 10.00. Data susţinerii
interviului: 27.07.2022, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77,
tel.0257.280.702. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale
şi specifice, calendarul de desfăşurare a
concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.gov.
ro şi pe: www.uav.ro.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri FunciareFiliala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, cu sediul în localitatea Constanţa,
str. Zburătorului, nr.4, cod poştal 900419,
tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498, organizează concurs, în conformitate cu HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacant, astfel: 1 post
vacant de consilier debutant biroul Administrativ. Pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual
vacant de execuţie candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii privind nivelul
studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: -pentru postul
vacant de consilier debutant în cadrul biroului
Administrativ de la sediul filialei sunt necesare
studii universitare cu diplomă de licenţă,
atestat/ adeverinţă cursuri operare PC, certificat calificare /adeverinţă contabilitate
primară, cunoştinţe de legislaţie gestiune
stocuri şi permis de conducere categoria B.
Vechimea necesară pentru ocuparea postului
trebuie să fie între 0 luni-6 luni în studii superioare. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Concursul se va desfăşura la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa,
din localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4,
etaj 2, sala de consiliu, iar comisia de concurs îşi
va desfăşura activitatea, astfel: -selecţia dosarelor în data de 19.07.2022, ora 10.00; -proba
scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00; proba
interviu în data de 29.07.2022, ora 10.00. Data
limită până la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 18.07.2022, la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse Umane.
Documentele aferente concursului, respectiv
documentele necesare pentru întocmirea
dosarului de concurs, condiţiile generale şi
specifice prevăzute în fişa postului şi bibliografia vor fi afişate la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa şi pe site-ul
instituţiei, la adresa www.anif.ro. Menţionăm
că angajarea pensionarilor se va face cu
contract individual de muncă pe durată determinată de 6 luni. Relaţii suplimentare la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, persoana de contact dna Miu
Mariana, telefon 0241.654.010/int. 1008.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, scoate la concurs (pe perioadă nedeterminată): -Maistru I: 1 post, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului
Personal Exploatare. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: studii medii -absolvent al
școlii de maiștri de specialitate cu diplomă de
calificare, eliberată conform prevederilor
legale la momentul emiterii (electrician),
adeverință de electrician autorizat ANRE;
-vechime în profil necesară pentru ocuparea

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
postului >6 luni. Proba scrisă în data de
25.07.2022, ora 11.00, şi proba interviu în data
de 28.07.2022, ora 11.00. Toate probele se vor
susţine la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.Viticulturii, nr.10.
Dosarele de concurs se vor depune până pe
data de 15.07.2022, ora 13.00, la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea,
Compartimentul Resurse Umane. Mai multe
detalii privind condiţiile generale şi specifice
găsiţi afişate la sediul FTIF Tulcea, nr.telefon:
0799.957.920 și pe site-ul instituţiei.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
Bucureşti, B-dul.Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 4
(patru) posturi infirmiere Compartiment
gastroenterologie- perioada nedeterminată, 1
(un) post ingrijitoare Secţie chirurgie generală
I- perioada nedeterminată, 1 (un) post infirmieră Secţie chirurgie generală I- perioada
nedeterminată, 1 (un) post infirmieră Secţie
ATI- perioada nedeterminată, 2 (două) posturi
brancardieri BO chirurgie- perioada nedeterminată. Acte necesare în vederea participării
la concurs: -cererea de înscriere la concurs,
-copia actului de identitate; -copia certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte
studii şi alte acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi după caz în
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de
integritate comportamentală, -adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii
de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în România;
-cunoaste limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta limită reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţi sanitare
abilitate; -îndeplineste condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau de condiţii specific
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -nu
a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante si temporar
vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011:
1.pentru îngrijitoare: -diploma absolvire
școala generală; -concurs pentru ocuparea
postului; 2.pentru infirmiere /brancardier:
-diploma absolvire școala generală; -concurs
pentru ocuparea postului; -curs infirmiere /
brancardier. Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii conform calendarului următor:
26 iulie 2022, ora 12.00- proba scrisă, 29 iulie
2022, ora 11.00- interviu. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs: 18 iulie 2022,
ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment
RUNOS tel. 021.222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
Bucureşti, B-dul.Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale:
(un) post asistent medical laborator radiologie, nivel studii PL, vechime în specialitate
6 luni: perioada nedeterminată, 1 (un) post
asistent medical, compartiment oncologie
medicala, nivel studii PL, vechime în specialitate 6 luni- perioada nedeterminată. Acte
necesare în vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs, -copia actului
de identitate; -copia certificatului de naştere,
de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte care
atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
şi după caz în specialitate; -cazierul judiciar;

-adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae.
Condiții de participare la concurs: -are cetățenie română, cetătenie a altor state member
ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului European și domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are
vârsta limită reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină de exercițiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverintei medicale eliberată de
medicul de families au de unităti sanitare
abilitate; -îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau de condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; -nu
a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea
unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu execepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiții pentru
ocuparea posturilor vacante și temporar
vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011:
-diplomă bacalaureat, -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii conform calendarului
următor: 25 iulie 2022, ora 12.00- proba
scrisă, 28 iulie 2022, ora 12.00- interviu. Data
limită pentru depunerea dosarelor la concurs:
15 iulie 2022, ora 15.00. Relaţii suplimentare:
compartiment RUNOS tel.021.222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
Bucureşti, B-dul.Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 1
(un) post economist I, serviciul Aprovizionare
/achiziţii- nivel studii superioare- perioada
nedeterminată, vechime în specialitate 3 ani
și 6 luni, 1 (un ) post registrator medical, serviciul statistica/administrative- nivel studii
medii- perioada nedeterminată, vechime în
specialitate 6 luni. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de înscriere la
concurs, -copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie
acte studii şi alte acte care atestă efectuarea
unor specializări (cursuri); -copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi după caz în
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de
integritate comportamentală; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii
de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris şi vorbit; -are
vârsta limită reglementată de prevederile
legale;- are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţi sanitare
abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -nu
a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanitătii, 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante și temporar
vacante, conform Ordinului MS nr. 1470/2011:
-diplomă de licenţa/diploma bacalaureat,
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul
se va desfăşura la sediul unităţii conform
calendarului următor: -25 iulie 2022, ora
09.00- proba scrisă, 28 iulie 2022 ora 09.00interviu. Data limita pentru depunerea dosarelor la concurs: 15 iulie 2022, ora 15.00.
Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS
tel.021.222.35.59.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.Mihai
Eminescu, nr.130, județul Hunedoara, organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui post
vacant de personal contractual, respectiv de
îngrijitor la Poliția Municipiului Vulcan
-Deservire. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -să dețină/să
obţină autorizaţie de acces la informaţii
clasificate clasa „secret de serviciu”; -să aibă
pregătirea de bază: minim 10 clase; -să aibă
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este necesar. Înscrierea
candidaţilor se face până la data de
14.07.2022, inclusiv, la sediul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Hunedoara, iar completarea dosarului cu fişa de aptitudine în
muncă, însoţită de documentele ce au stat la
baza eliberării acesteia, se va depune la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara până la data de 14.09.2022.
Concursul constă în 3 etape succesive, care
se vor desfăşura la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara, după cum
urmează: -selecţia dosarelor de concurs,
până la data de 18.07.2022; -proba practică
în data de 20.09.2022, ora 09.00; -proba
interviu în data de 26.09.2022, ora 09.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul Resurse Umane sau la telefon
0254/206.722, interior 20110, de luni până
vineri, între orele 08.00-09.00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.Mihai
Eminescu nr.130, județul Hunedoara, organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui post
vacant de personal contractual, respectiv de
operator controlor date III-I, poziţia 187 din
statul de organizare al inspectoratului, la
Serviciul Rutier -Biroul accidente rutiere.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -să dețină/să obţină autorizaţie
de acces la informaţii clasificate clasa „secret
de serviciu”; -să aibă pregătirea de bază:
liceul cu diplomă de bacalaureat; -să aibă
pregătire de specialitate: diplomă/certificat/
atestat al absolvirii unui curs/program/modul
de formare profesională în domeniul calculatoare și tehnologia informației/informatică cu
excepția celor care au absolvit liceul în profil
de matematică-informatică sau a celor care
dețin diplomă de licență în specializarea
informatică /calculatoare sau specializări
conexe ale acestora; -să aibă vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este necesar. Înscrierea candidaţilor se face până la data de 14.07.2022,
inclusiv, la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara, iar completarea dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită
de documentele ce au stat la baza eliberării
acesteia se va depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara până la
data de 14.09.2022. Concursul constă în 3
etape succesive, care se vor desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara, după cum urmează: -selecţia
dosarelor de concurs, până la data de
18.07.2022; -proba scrisă în data de
22.09.2022, ora 09.00; -proba interviu în data
de 28.09.2022, ora 09.00.Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul
Resurse Umane sau la telefon 0254/206.722,
interior 20110, de luni până vineri, între orele
08.00-09.00.
l CONPET S.A. Anunţ. Conpet S.A. Ploieşti
scoate la concurs un post vacant de electrician
de întreţinere (COR 741307) pentru Formaţia
specializată Automatizări (Ploieşti) - încheierea
contractului individual de muncă urmând să
se facă pe durată nedeterminată. Cerinţe: studii de bază: medii tehnice profil: electric,
automatizări, electronică; - experienţă în
domeniu: minim 3 ani; - alte cerinţe: apt
medical lucru la înălţime, cunoştinţe operare
PC, cunoştinţe mecanice minime - precum şi
următoarele competenţe şi/sau abilităţi: -

l Inspectoratul General pentru Imigrări organizează, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, H.G. nr.
1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011 Nota-raport
nr. 41288 din 30.05.2022 prin care a fost aprobată demararea procedurii de concurs pentru
ocuparea unor posturi de execuție vacante din
cadrul I.G.I.: Concurs în vederea încadrării a
șase posturi vacante de personal contractual,
prin recrutare din sursă externă, astfel: -2
posturi de muncitor calificat IV-I (fochist la
cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă
presiune), în cadrul Centrului Regional de
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil
Timișoara prevăzute la poziția 22/b, respectiv
poziția 22/a din Statul de Organizare al
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil Timișoara; -2 posturi
de muncitor calificat IV-I (fochist) în cadrul
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil Galați, prevăzut la
poziția 24, respectiv poziția 25 din Statul de
Organizare al Centrului Regional de Proceduri
şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Galați; -1
post de muncitor calificat IV-I (electrician) în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil București,
prevăzut la poziția 35 din Statul de Organizare
al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil București; -1 post
muncitor calificat IV-I (instalator) în cadrul
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil București, prevăzut
la poziția 37 din Statul de Organizare al
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil București; Condiţii
specifice: Pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) din cadrul C.R.P.C.S.A. TIMIȘOARA, poziția 22/b, respectiv poziția 22/a:
-Studii de bază: să fie absolvent de studii
minim gimnaziale; -Cursuri/ programe de
perfecționare/specializare: să fie absolvent al
unui curs de calificare în specialitatea cazane
apă caldă și cazane de abur de joasă presiune;
-să fie autorizat ISCIR –fochist; -să fie declarat
apt medical şi apt psihologic. Pentru posturile
de muncitor calificat IV-I (fochist) din cadrul
C.R.P.C.S.A. Galați, poziția 24, respectiv poziția
25: -Studii de bază: să fie absolvent de studii
minim gimnaziale; -Cursuri /programe de
perfecționare /specializare: să fie absolvent al
unui curs de calificare în specialitatea cazane
apă caldă și cazane de abur de joasă presiune;
-să fie autorizat ISCIR –fochist; -să fie declarat
apt medical şi apt psihologic. Pentru postul de
muncitor calificat IV-I (electrician) din cadrul
C.R.P.C.S.A. București, poziția 35: -Studii de
bază: să fie absolvent de studii gimnaziale;
-Cursuri/ programe de perfecționare/ specializare: document de atestare a calificării
profesionale de electrician; -să fie declarat apt
medical şi apt psihologic. Pentru postul de
muncitor calificat IV-I (instalator) din cadrul
C.R.P.C.S.A. București, poziția 37: -Studii de
bază: să fie absolvent de studii gimnaziale;
-Cursuri/ programe de perfecționare/ specializare: document de atestare a calificării
profesionale de instalator; -să fie declarat apt
medical şi apt psihologic. Posturile care fac
obiectul prezentului anunţ urmează a fi
ocupate pe o perioadă nedeterminată.
Concursul va consta în 2 probe, respectiv
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capacitate de orientare în instalaţii de automatizări şi elec trice; - capacitate de
diagnosticare a defectelor de natură specifică
domeniului automatizare, electrică şi electronică; - capacitate de decizie tehnică în timp
operativ; - cunoştinţe teoretice şi practice
privind revizia şi reglarea aparatelor de
măsură şi control; - cunoştinţe teoretice şi
practice privind remedierea defectelor
apărute în instalaţiile şi echipamentele de
automatizare; - permis auto categoria B constituie avantaj. Persoanele interesate sunt
rugate să depună la secretariatul societăţii din
municipiul Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1-3 sau la
adresa de e-mail cariere@conpet.ro până la
data de 15.07.2022 (inclusiv): cererea de participare la concurs, CV-ul şi documentele de
studii, calificare şi autorizare, precum şi avizul
medical care să ateste îndeplinirea condiţiilor
şi cerinţelor de ocupare ale postului vacant,
împreună cu: - copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă identitatea; adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie cu avizul „apt angajare pentru lucru la
înălţime”. Tematica de concurs şi/sau alte
informaţii privind desfăşurarea concursului
vor fi afişate ulterior pe site-ul www.conpet.ro
secţiunea «cariere». Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane,
telefon 0244.401360 interioare: 2412, 2589,
2594 şi la adresa de e-mail cariere@conpet.ro.
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proba practică ce se va desfăşura în data de
12.09.2022, ora 10.00, la Centrul pentru
Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică
Otopeni, Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.257 si
interviul ce se va desfăşura în data de
16.09.2022, ora 10.00, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Bucureşti, str.
Lt.col. Marinescu Constantin, nr.15A, Sector 5.
Dosarele de înscriere la examen/concurs se
vor depune personal la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.
col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane în termen de cel mult
10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,
în intervalul orar 09.00–15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021.410.75.13, interior 19032 -în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00.
l Inspectoratul General pentru Imigrări organizează, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, H.G. nr.
1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011, Nota-raport
nr. 41288/30.05.2022 prin care a fost aprobată demararea procedurii de concurs pentru
44 de posturi de execuție vacante din cadrul
I.G.I.: Concurs în vederea încadrării a șase
posturi vacante de persoanal contractual, prin
încadrare directă, astfel: -1 post de îngrijitor în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil București,
prevăzut la poziţia nr. 40 din Statul de Organizare al Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil București; -1
post de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ, prevăzut la poziţia nr.36/a din Statul de
Organizare al Serviciului Administrativ; -1 post
de îngrijitor în cadrul Centrului Regional de
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil
Giurgiu, prevăzut la poziţia nr. 20/a din Statul
de Organizare al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil
Giurgiu; -1 post de îngrijitor în cadrul Centrului
Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timișoara, prevăzut la poziţia nr.
26/b din Statul de Organizare al Centrului
Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timișoara; -1 post de îngrijitor în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți,
prevăzut la poziţia nr. 21/a din Statul de Organizare al Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți; -1
post de îngrijitor în cadrul Centrului de Cazare
pentru Străinii Luați în Custodie Publică
Otopeni, prevăzut la poziţia nr.64 din Statul de
Organizare al Centrului de Cazare pentru
Străinii Luați în Custodie Publică Otopeni; -1
post de îngrijitor în cadrul Centrului de Cazare
pentru Străinii Luați în Custodie Publică Arad,
prevăzut la poziţia nr. 54/a din Statul de Organizare al Centrului de Cazare pentru Străinii
Luați în Custodie Publică Arad. Condiţii specifice: -să aibă cel puţin studii gimnaziale; -să fie
declarat apt medical şi apt psihologic;
-vechimea in specialitatea studiilor: nu este
cazul. Posturile care fac obiectul prezentului
anunţ urmează a fi ocupate pe o perioadă
nedeterminată. Concursul va consta în 2
probe, respectiv proba practică ce se va
desfăşura în data de 12.09.2022, ora 10.00, la
Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în
Custodie Publică Otopeni, Şos.BucureştiPloieşti nr.257 şi interviul ce se va desfăşura în
data de 16.09.2022, ora 10.00, la sediul
Inspectoratului General pentru Imigrări din
Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin,
nr.15A, Sector 5. Dosarele de înscriere la
examen/ concurs se vor depune personal la
sediul Inspectoratului General pentru Imigrări
din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr.15A, Sector 5, Serviciul Resurse
Umane în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, în intervalul
orar 09.00–15.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021.410.75.13, interior 19032
-în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00,
persoană de contact agent de poliție- Ciobănescu Viorel Manuel.
l Anunț concurs. Centrul Național de Politici
și Evaluare în Educație cu sediul în localitatea
București, str.G-ral Berthelot, nr.26, sector 1,
organizează concurs, pentru ocuparea a 1 o
funcție contractuală vacant, în data de
25.07.2022 (proba scrisă) și 27.07.2022 (interviul) după cum urmează: Direcția Curriculum,
Evaluări și Examene- Serviciul Dezvoltare
Curriculum, -1 funcție de Consilier IA. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specilitatea biologie și științe agricole;
Vechimea în muncă: minim 7 ani. Proba scrisă
va avea loc în data de 25.07.2022, ora 09.00, în

sediul din localitatea București, str.G-ral
Berthelot, nr.26, sector 1. Interviul va avea loc
în data de 27.07.2022, ora 12.00, în sediul din
localitatea București, str.G-ral Berthelot nr.26,
sector 1. Înscrierile la concurs se fac la sediul
Centrului Naţional de Politici și Evaluare în
Educație, str.G-ral Berthelot, nr.26, sector 1,
Bucureşti. Informaţii suplimentare: actele
necesare pentru înscriere, bibliografia şi
propunerile privind componenţa comisiilor de
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se
pot obţine de la Centrul Naţional de Politici și
Evaluare în Educație, telefon: 021.314.44.11
de la Compartimentul Resurse Umane la Ilincescu Carmina-Daniela. 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
Centrului Naţional de Politici și Evaluare în
Educație, cu sediul în localitatea București,
str.G-ral Berthelot nr.26, sector 1, respectiv
până la data de 15.07.2022 la Ilincescu Carmina-Daniela, date de contact: tel.021.314.44.11
și mail: carmina.ilincescu@rocnee.eu. Director
general, Marian Șuță.
l Teatrul Excelsior organizeaza concurs in
vederea ocuparii posturilor vacante de:
Compartimentul Audit Public Intern-Auditor S
IA- poz.10 si 11 din statul de functii Conditii
specifice: Studii -superioare acreditate, absolvite cu diploma de licenta in domeniul
economic, juridic Vechime in specialitatea
studiilor- minim 10 ani. Cunostinte operare
PC, perfectionari/specializari in domeniul
auditului public intern Limba straina - engleza,
minim nivel mediu Pe durata perioadei de
proba, candidatul admis este obligat sa obtina
avizul Directiei de Audit Public Intern din
cadrul Primariei Municipiului Bucuresti,

conform D.P.G nr.427/06.03.2019.Obtinerea
acestui aviz reprezinta conditia necesara
continuarii CIM, dupa expirarea perioadei de
proba. Proba concursului: proba scrisa si
interviu Serviciul Asistenta dramaturgica,
Marketing si Promovare spectacole -Controlor
bilete -poz.19 din statul de functii Conditii
specifice: Absolvent studii generale sau medii
Vechime in munca minim 2 ani Proba concursului: proba scrisa si interviu Formatia muncitori -Muncitor din activitatea specifica
institutiilor de spectacole I-3 posturi
-poz.65,68 si 71 din statul de functii Conditii
specifice: Absolvent studii generale sau medii
Calificare in domeniul electric/mecanic/
tamplarie/tapiterie Vechime in munca minim
6 ani si 6 luni. Proba concursului: proba practica si interviu Birou Financiar-contabilitate,
Achizitii publice Șef birou SII-pozitia 79 din
statul de functii Conditii specifice: Studii superioare acreditate, absolvite cu diploma de
licenta in domeniul economic Vechime in
munca- minim 10 ani. Vechime in functii de
conducere- minim 5 ani Cunostinte operare
PC, cunoasterea unor programe de calculator
pentru evidenta contabilitatii financiare
(ALOP, FOREXEBUG) Limba straina - engleza,
minim nivel mediu Proba concursului: proba
scrisa si interviu -Magaziner M,G- poz.83 din
statul de functii Conditii specifice: Studii
-medii, generale Vechime in munca- minim 1
an Cunostinte operare PC, perfectionari/
specializari (constituie avantaj) Limba straina
-engleza, minim nivel mediu Proba concursului: proba scrisa si interviu Conditii generale
necesare pentru ocuparea posturilor: sa aiba
cetatenia romana, cetatenie a altor state
membre ale Uniuniii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic si domiciliul in
Romania; sa cunoasca limba romana, scris si

vorbit; sa aiba varsta minima reglementata de
prevederile legale; sa aiba capacitatea deplina
de exercitiu;sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;sa indeplineasca conditiile
de studii si, dupa caz, de vechime sau alte
conditii specifice potrivit cerintelor postului
scos la concurs; sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,
care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori
a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a inter venit reabilitarea.
Documente necesare pentru intocmirea
dosarului de concurs: cerere de inscriere la
concurs adresata managerului institutiei;
copia actului de identitate; copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor
acte care atesta efectuarea unor specializari,
precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului
solicitate de institutia publica; carnetul de
munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta
vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie; cazierul judiciar sau
o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care
a depus la inscriere o declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale, are
obligatia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu
pana la data desfasurarii primei probe a
concursului); adeverinta medicala care sa
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ateste starea de sanatate corespunzatoare,
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate; adeverinta care atesta starea de
sanatate contine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in
formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii; curriculum vitae; 1 fotografie; Copiile
documentelor mentionate se prezinta
personal, insotite de documentele originale,
care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre Biroul Resurse Umane, Salarizare, Securitatea si Sanatatea Muncii.
Concursul se va desfasura astfel: Proba scrisa
va avea loc in data de 22.07.2022, incepand cu
ora-10,00; Proba practica va avea loc in data
de 22.07.2022, incepand cu ora-14.00, in
functie de numarul de candidati; Proba interviului va avea loc in data de 27.07.2022, incepand cu ora-10,00; Inscrierile la concurs si
depunerea dosarelor complete cu actele
mentionate se vor face la sediul Teatrului
Excelsior din Str.Academiei, nr.28, sect.1,
Bucuresti -Birou Resurse Umane, Salarizare,
Securitatea si Sanatatea Muncii, in perioada
01.07- 14.07.2022 intre orele 10.00-15.00.
Rezultatul fiecarei probe se afiseaza la avizierul institutiei, precum si pe pagina de
internet a institutiei Bibliografia, tematica si
alte mentiuni referitoare la organizarea
concursului vor fi afisate atat la sediu din str.
Academiei, nr. 28, sect.1, cat si pe site-ul institutiei, www.teatrul-excelsior.ro. Contestatiile
se pot depune in termen de cel mult 1 zi
lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv probei scrise, probei
practice si interviului, la sediul institutiei, sub
sanctiunea decaderii din acest drept. Pentru
informatii suplimentare puteti sa ne contactati la tel: 021/315 97 20, persoana de contact:
dna Postolache Constanta.
l Institutul Clinic Fundeni, în conformitate cu
prevederile Ord.MSP nr.954 din 24 august
2017, pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr.284/2007
privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director din spitalele publice,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
specifice in cadrul Comitetului Director:
Director medical. Concursul/examenul se va
desfășura la sediul institutului din Șos.
Fundeni, nr. 258, Sector 2 București: Proba
scrisă în data de 25.07.2022, începând cu ora
10.00, Proba susținerii proiectului de specialitate în data de 27.07.2022, începând cu ora
10.00, Proba interviu în data de 27.07.2022,
începând cu ora 14.00. La concurs/examen se
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale şi specifice.
Criterii generale: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi 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 i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu
au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice: 1.sunt
absolvenți de învățământ universitar de lungă
durată, cu diploma de licență sau echivalentă
în domeniul medicină, specializarea medicină;
2.sunt confirmați cel puțin medic specialist;
3.au minimum 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină următoarele documente: a)
cererea de înscriere; b)copie de pe actul de
identitate; c)copie de pe diploma de licenţă
sau de absolvire, după caz; d)copie de pe
certificatul de medic specialist; e)curriculum
vitae; f)adeverinţa care atestă vechimea în
gradul profesional sau in specialitatea studiilor, după caz; g)cazierul judiciar; h)declaraţia
pe propria răspundere că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege; i)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
abilitate; j)proiectul de specialitate. (2) Dosarul
de înscriere se depune la secretarul comisiei
de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de data susţinerii concursului,
respectiv până la data de 14.07.2022, ora
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15.00. (3)Copiile de pe actele prevăzute mai
sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei de
concurs. (4)Candidaţii al căror dosar de
înscriere a fost respins pot depune contestaţie
în cel mult 24 de ore de la data comunicării
rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor. Informatii despre temele
pentru proiectul de management și bibliografia de concurs se pot obține de pe site-ul
institutului: www.icfundeni.ro sau la secretariatul comisiilor de concurs/examen. Relații
suplimentare se pot obține la telefon
021.275.05.15, 021.319.50.87.
l Anunț. Comuna Teslui organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei funcții
publice de execuție vacante, după cum
urmează: A.Denumirea funcţiei publice de
execuție. Denumirea funcției: Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior
în cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
comunei Teslui. Durata timpului de muncă:
durată normală a timpului de muncă, 8 ore pe
zi și 40 de ore pe săptămână. B.Probe de
concurs. 1. Selecția dosarelor de înscriere;
2.Proba scrisă; 3.Interviul. C.Condiţii generale
și specifice de participare la concurs: a)să
îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu b)studii: universitare de lungă durată
(art.386 din Codul administrativ- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în științe juridice), c)
vechimea în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice: minimum 7 ani
(art.468 din Codul administrativ). D.Condiţii de
desfăşurare a concursului: 1.Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concursdosarele se depun în termen de 20 zile de la
data publicării anunțului- 30.06.2022 (în perioada 30.06.2022-19.07.2022); 2.Selecția
dosarelor de înscriere: 20.07.2022-26.07.2022.
3.Data și ora probei scrise: 01.08.2022, ora
10.00. 4.Locul desfășurării probei: Sediul
Primăriei Comunei Teslui, județul Olt, str.Principală, nr.28, sat Cherleștii din Deal. 5.Interviul- în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise. Adresă de
corespondență: Primaria Comunei Teslui,
judetul Olt, str.Principală, nr.28, sat Cherleștii
din Deal, Telefon/fax: 0249.467.701,
0249.467.788, E-mail: primateslui@yahoo.
com. Persoană de contact: Brezoi Nicolina,
având funcția publică de Secretar general
comuna Teslui.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr.47-49, sector 5, București, organizează, la
sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 1. Expert
grad profesional I, în cadrul Compartimentului
Achiziții Publice- București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 25.07.2022, ora 10:00;
-proba interviu: 01.08.2022, ora 13.00. 2.
Expert grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice - București - 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/ licență;
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 25.07.2022,
ora 10:00; -proba interviu: 01.08.2022, ora
13.00. 3. Expert Debutant, în cadrul ISCIR –
Biroul IT- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de
diplomă /licență– în domenii tehnice;
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 0 ani. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 25.07.2022,
ora 10:00; -proba interviu: 01.08.2022, ora
13.00. 4. Expert grad profesional II, în cadrul IT
ISCIR Giurgiu– Compartiment Economic Administrativ -București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare economice de lungă durată cu
examen de diplomă/licență- economist.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 26.07.2022, ora
13:00; -proba interviu: 02.08.2022, ora 13.00.
5. Inspector de specialitate grad profesional I,
în cadrul: -ISCIR– Serviciul Supravegherea
Pieței- București- 1 post; -ISCIR– Serviciul
Inspecție Domeniul Nuclear- București- 1 post;

-ISCIR– Serviciul Inspecție Domeniul ClasicBucurești- 1 post; -ISCIR– Biroul Laborator
-București- 1 post; -IT ISCIR BRAȘOV- Biroul
Control- Brașov- 1 post; -IT ISCIR PLOIEȘTIBiroul Control- Ploiești- 1 post, -IT ISCIR
PITEȘTI- Biroul Control– Pitești- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi,
electrotehnică, energetică, automatizări,
construcții, metalurgie, fizică tehnologică,
chimie industrială, instalații, petrol și gaze.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
25.07.2022, ora 13:00; -proba interviu:
01.08.2022, ora 09.00. 6. Inspector de specialitate grad profesional IA, în cadrul: -ISCIR–
Direcția Corp Control- București- 1 post;
-ISCIR– Birou Reglementare– București– 1
post; -ISCIR– Serviciul Inspecție Domeniul
Nuclear- București- 1 post; -ISCIR– Serviciul
Supravegherea Pieței- București- 2 posturi; -IT
ISCIR CLUJ- Biroul Control– Cluj-Napoca- 2
posturi. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/licență- inginer
în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 9 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
25.07.2022, ora 13:00; -proba interviu:
01.08.2022, ora 09.00. 7. Auditor public grad
profesional IA, în cadrul ISCIR -Compartimentul
Audit Public- București -1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență, în domeniile: științe juridice
sau științe economice. Certificat de atestare
pentru funcția de auditor intern în sectorul
public. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
26.07.2022, ora 15:00; -proba interviu:
02.08.2022, ora 15.00. Candidații declarați
ADMIS după finalizarea concursului, trebuie să
obțină avizul de numire în funcția de auditor
public în conformitate cu prevederile pct.
2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr.
1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern. 8. Auditor public grad profesional I, în cadrul ISCIR -Compartimentul Audit
Public - București - 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență, în domeniile: științe juridice
sau științe economice. Certificat de atestare
pentru funcția de auditor intern în sectorul
public. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
26.07.2022, ora 15:00; -proba interviu:
02.08.2022, ora 15.00. Candidații declarați
ADMIS după finalizarea concursului, trebuie să
obțină avizul de numire în funcția de auditor
public în conformitate cu prevederile pct.
2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr.
1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit
public intern. 9. Consilier Debutant, în cadrul
ISCIR -Biroul Resurse Umane- București- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/licență. Curs
inspector resurse umane. Vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor: minim 0 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 26.07.2022, ora 10:00;
-proba interviu: 02.08.2022, ora 09.00. 10.
Expert grad profesional IA, în cadrul ISCIR –
Direcția Corp Control- București- 1 post.
Nivelul studiilor: superioare economice de
lungă durată cu examen de diplomă/ licențăeconomist. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 9 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
26.07.2022, ora 13:00; -proba interviu:
02.08.2022, ora 13.00. 11. Inspector de specialitate Debutant, în cadrul: -IT ISCIR ClujBiroul Control- Cluj-Napoca- 1 post; -IT ISCIR
Pitești- Biroul Control– Pitești- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență. Curs inspector
resurse umane. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 0 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
26.07.2022, ora 13:00; -proba interviu:
02.08.2022, ora 13.00. 12. Inspector de specialitate grad profesional II, în cadrul: -ISCIR–
Biroul Laborator- București- 1 post; -IT ISCIR
GIURGIU- Biroul Control– București/ Giurgiu1 post; -IT ISCIR PITEȘTI- Biroul ControlBrașov- 1 post; -IT ISCIR PLOIEȘTI- Biroul
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Control- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/licență - inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani.
Permis de conducere: cel puțin categoria B de
autovehicule. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 26.07.2022,
ora 10:00; -proba interviu: 02.08.2022, ora
09.00. Anunțul cuprinzând condiţiile generale
și specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, cererea (formular) tipizat de
înscriere și bibliografia, se regăsesc pe site-ul
oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea –
Carieră. Dosarul de concurs, conţinând documentele necesare pentru înscriere, se depune
personal de către candidat, pentru postul pe
care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf.
Elefterie nr.47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic,
de luni până vineri, între orele 10:00-12:00 și
13:00-14:00, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obţine la telefon
0752.106.195.
l Școala Superioară de Aviație Civilă cu sediul
în București, Str. Grațioasă nr.13, Sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante în data de 26.07.2022 ora
11.00 proba scrisă, respectiv în data de
02.08.2022 ora 11.00, proba orală. Dosarele
se depun la sediul Școlii până la data de
18.07.2022 ora 14.00. Relații suplimentare la
compartimentul resurse umane, la telefon:
021.233.16.38/ int. 117. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile specifice pentru
postul scos la concurs, după cum urmează: 1
post Pilot instructor- Detasament zbor VFR.
Condiţii de ocupare a postului: -absolvenţi ai
unei şcoli de piloţi avioane; -licenţă de
personal navigant CPL(A), cu calificare FI (flight
instructor); -să aibă o experienţă de cel puţin
200 ore de zbor, dovedite cu carnetul de zbor;
-să aibă licenţă medicală EASA clasa I, validă;
-să cunoască reglementările din domeniul
aviaţiei civile; -să utilizeze calculatorul; -să
cunoască limba engleză, inclusiv limba engleză
de aviaţie. 1 post Pilot instructor- Detasament
zbor IFR. Condiţii de ocupare a postului:
-absolvenţi ai unei şcoli de piloţi avioane;
-licenţă de personal navigant CPL(A), cu calificare FI (flight instructor) şi calificare IR; -să
aibă o experienţă de cel puţin 200 ore de zbor
în condiţii instrumentale, dovedite cu carnetul
de zbor; -să aibă licenţă medicală EASA clasa I,
validă; -să cunoască reglementările din domeniul aviaţiei civile; -să utilizeze calculatorul; -să
cunoască limba engleză, inclusiv limba engleză
de aviaţie. 1 post Pilot instructor– Compartiment instruire în zbor. Condiţii de ocupare a
postului: -absolvenţi ai unei şcoli de piloţi
avioane; -licenţă de personal navigant CPL(A),
cu calificare FI (flight instructor); -să aibă o
experienţă de cel puţin 200 ore de zbor, dovedite cu carnetul de zbor; -să aibă licenţă
medicala EASA clasa I, validă; -să cunoască
reglementările din domeniul aviaţiei civile; -să
utilizeze calculatorul; -să cunoască limba
engleză, inclusiv limba engleza de aviaţie. 2
posturi Expert Instruire Sol pentru discipline
tehnice– Birou Instruire la Sol. Condiţii de
ocupare a postului: -absolvent de studii superioare şi deţinător licenta CPL sau absolvent de
studii superioare al unei facultati cu profil
aeronautic cu urmatoarele specializari: structura, aparate de bord, motoare, navigatie,
inginerie si management aeronautic; -cunostinte specifice pentru minim 2 din disciplinele:
Constructia aeronavei– structura, sisteme de
propulsie, sisteme electrice, instrumente
(avion/ elicopter), Principiile zborului (avion /
elicopter), Performante si planificare zbor–
performante, masa si centraj, Planificare si
monitorizare zbor (avion / elicopter), Navigatie
aeriana; -eseu de prezentare –dezvoltarea
unui subiect din cadrul uneia din disciplinele
de predare (se va depune odata cu dosarul de
înscriere); -cunostinte limba engleza minim
nivel echivalent B2; -fara experienta; 1 post
Magaziner– Serviciu asigurare logistica.
Condiţii de ocupare a postului: -are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul in
România; -cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -vârsta minimă 18 ani; -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 incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; -vechime în muncă minim 5
ani, studii medii cu diploma de Bacalaureat. 1
post Economist -Birou Financiar- Contabilitate.
Condiţii de ocupare a postului: -absolvent de
studii superioare economice de lungă durată;
-vechime de specialitate de minim 3 ani si 6
luni. 1 post Referent de specialitate– Birou
Achizitii Publice şi Comercial. Condiţii de
ocupare a postului: -absolvent de studii superioare economice, juridice sau tehnice;
-vechime de specialitate minim 2 ani. Calendarul de des f asur are a concur sului:
01.07.2022-18.07.2022 -depunere dosare
înscriere concurs; 19.07.2022 -selecţie dosare;
19.07.2022 -afişarea rezultatelor selecţiei
dosarelor; 21.07.2022 -depunere contestaţii
selecţie dosare; 22.07.2022 -afişare soluţionare contestaţii dosare; 26.07.2022 -proba
scrisă -ora 11.00; 27.07.2022 -afişare rezultate
proba scrisă; 28.07.2022 -depunere contestaţii proba scrisă; 29.07.2022 -afişare soluţionare contestaţii la proba scrisă; 02.08.2022
–proba orală incepand cu ora 11.0 0;
03.08.2022 -afişare rezultate proba orală;
04.08.2022 -depunere contestaţii proba orală;
05.08.2022 -rezolvare contestaţii proba orală
şi afişare; 08.08.2022 –afişare rezultate finale.
Informaţii privind înscrierea la concurs şi
depunerea dosarelor: •Candidatii trebuie sa
îndeplineasca condiţiile minime de vechime in
specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei. •Pana la data de 18.07.2022 ora
14.00 candidatii depun dosarul de concurs
care va conţine obligatoriu: a) Formularul de
înscriere (se pune la dispozitie de catre
Compartimentul Resurse Umane al Şcolii
Superioare de Aviaţie Civilă); b) Copia actului
de identitate; c) Copia diplomei de studii si a
altor acte care atesta efectuarea specializării;
d) Copia licentei care atesta specializarea; e)
Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţa
care sa ateste vechimea în muncă şi după caz,
specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei; f) Cazierul judiciar; g) Adeverinţa care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie sau de catre
unităţi sanitare abilitate si care sa conţină în
clar, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia - in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii. h) Curriculum vitae; i) documentele specifice menţionate la fiecare post.
Documentele prevăzute la pct.2 lit. b)-d) vor fi
prezentate in original, in vederea verificării
conformitatii copiilor cu acestea. •Bibliografia
pentru posturile scoase la concurs, se regăseşte in anuntul publicat pe site-ul instituţiei:
www.aviationacademy.ro.
l Școala Superioară de Aviație Civilă cu sediul
in București, Str. Grațioasă nr. 13, Sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante în data de 26.07.2022 ora
11.00 proba scrisă, respectiv în data de
02.08.2022 ora 11.00, proba orală. Dosarele se
depun la sediul Școlii până la data de
18.07.2022 ora 14.00. Relaţii suplimentare la
compartimentul resurse umane, la telefon:
021.233.16.38/ int. 117. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile specifice pentru postul
scos la concurs, după cum urmează: 1 tehnician
aviatie– studii medii -Serviciul conţinitatea
navigabilitatii. Cerinte: -studii medii; -profil
tehnic; -să cunoască reglementările PART 145;
-sa utilizeze calculatorul şi softuri comune
existente precum word si excel; -sa cunoască
limba engleza –nivel mediu; -permis de conducere categoria B; -minimum 1 an vechime in
intretinerea aeronavelor; 2 tehnicieni aviatie –
studii medii -Serviciul intretinere aeronave.
Cerinte: -studii medii -profil tehnic; -sa
cunoască reglementările PART 145; -sa utilizeze
calculatorul si softuri comune existente precum
word si excel; -sa cunoască limba engleza –
nivel mediu; -permis de conducere categoria B;
-minimum 1 an vechime in intretinerea aeronavelor; 1 mecanic aviatie– studii generaleBirou tehnic tehnologic. Cerinte: -studii
generale -profil tehnic; -sa cunoască reglementările PART 145; -sa utilizeze calculatorul si
softuri comune existente precum word si excel;
-sa cunoască limba engleza –nivel mediu;
-permis de conducere categoria B; -fara
vechime. 1 mecanic aviatie– studii medi- Birou
tehnic tehnologic. Cerinte; -studii generale;
-profil tehnic; -sa cunoască reglementările
PART 145; -sa utilizeze calculatorul si softuri
comune existente precum word si excel; -să
cunoască limba engleza –nivel mediu; -permis
de conducere categoria B. -Fara vechime. 1
inginer aviatie– studii superioare- Birou
instruire personal tehnic. Concurs inginer.
Condiţii: -Studii superioare tehnice in domeniul
aviatiei finalizate (numai specialităţile motoare,

structura, aparate de bord); -Limbi straine:
Engleza nivel mediu; -Cunostinte PC- Pachetul
Microsoft Office (Word Excel); -Permis categoria B; -Vechime minim 2 ani intr-o organizatie
Part M-F sau G sau intr-o organizatie Part 145.
Calendarul de desfasurare a concursului:
01.07.2022-18.07.2022- depunere dosare
înscriere concurs; 19.07.2022- selecţie dosare;
19.07.2022- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 21.07.2022- depunere contestaţii selecţie
dosare; 22.07.2022- afişare soluţionare contestaţii dosare; 26.07.2022- proba scrisă -ora
11.00; 27.07.2022- afişare rezultate proba
scrisă; 28.07.2022- depunere contestaţii proba
scrisă; 29.07.2022- afişare soluţionare contestaţii la proba scrisă; 02.08.2022– proba orală
incepand cu ora 11.00; 03.08.2022- afişare
rezultate proba orală; 04.08.2022- depunere
contestaţii proba orală; 05.08.2022– rezolvare
contestaţii proba orală şi afişare; 08.08.2022–
afişare rezultate finale. Informatii privind
înscrierea la concurs si depunerea dosarelor:
•Candidatii trebuie sa îndeplinească condiţiile
minime de vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei. •Pana la data de
18.07.2022 ora 14.00 candidatii depun dosarul
de concurs la sediul SSAVC care va conţine
obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se pune
la dispozitie de catre Compartimentul Resurse
Umane al Scolii Superioare de Aviatie Civila); b)
Copia actului de identitate; c) Copia diplomei
de studii si a altor acte care atesta efectuarea
specializarii; d) Copia licentei care atesta specializarea; e) Copia carnetului de muncă si/sau
adeverinţa care sa ateste vechimea in muncă si
dupa caz, specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiei; f) Cazierul judiciar; g) Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau
de catre unitati sanitare abilitate şi care să
conţină în clar, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia -în format standard stabilit
de Ministerul Sanatatii. h) Curriculum vitae. i)
documentele specifice menţionate la fiecare
post. Documentele prevăzute la pct.2 lit. b)-d)
vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Bibliografia se regăseşte pe site-ul instituţiei www.
aviationacademy.ro
l Școala Superioară de Aviație Civilă cu sediul
în București, Str. Grațioasă nr.13, Sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante în data de 02.08.2022 ora
11.00 proba scrisă, respectiv în data de
09.08.2022 ora 11.00, proba orală. Dosarele
se depun la sediul Școlii până la data de
25.07.2022 ora 14.00. Relații suplimentare la
compartimentul resurse umane, la telefon:
021.233.16.38/ int. 117. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile specifice pentru
postul scos la concurs, după cum urmează: 1
post Auditor intern- Compartiment audit
public intern. Condiţii de ocupare a postului:
Studii superioare obligatorii. Pentru ocuparea
postului contractual vacant de AUDITOR
gradul I, candidatii trebuie să depună, prealabil depunerii dosarului de concurs (la sediul
SSAVC Str Gratioasa nr.13, sector 1) cu încadrarea în termen la Serviciul Audit Public
Intern al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii –M.T.I , un dosar care să cuprindă
urmă toarele documente pentru a obţine
avizul necesar participarii la concurs: a) curriculum vitae; b) o declaratie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern republicata , cu modificarile ulterioare; c) o lucrare în
domeniul auditului intern; d) două scrisori de
recomandare de la persoane cu experienţă în
domeniul auditului intern. Seful Serviciului
Audit Public din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii –M.T.I analizeaza
dosarele de avizare depuse de solicitanti si
realizeaza un interviu cu acestia, in termen de
5 zile lucratoare de la data primirii dosarului;
notarea si stabilirea calificativului de care seful
structurii de audit se face prin respectarea
acelorasi cerinte stabilite pentru avizare
sefului structurii de audit intern din Normele
specifice privind exercitarea activitatii de
audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor , aprobate prin O.M.T.nr .1380
/03.11.2016. Avizul comisiei de avizare se
transmite persoanei solicitante, în termen de
două zile de la data sustinerii interviului.
Vechime în audit public intern de cel puţin 1
an. Referitor Tematica si bibliografia din care
vor fi formulate subiectele de concurs: 1.
Organizarea auditului intern; 2. Atribuţiile
compartimentului de audit intern; 3. Procedura de numirea/ destituirea şefului compartimentului de audit intern; 4. Procedura de
numirea /revocare a auditorilor interni; 5.
Carta auditului intern şi Codul privind
conduita etică a auditorului intern; 6. Dreptu-
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rile, obligaţiile ,responsabilitatile şi interdicţiile
auditorilor interni; 7. Incompatibilităţile auditorilor interni; 8. Tipuri de audit intern; 9.
Obiectivele şi sfera de activitate a auditului
public intern; 10. Programul de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit
intern; 11. Pregatirea profesionala conţinua a
auditorilor publici interni; 12. Planificarea
activităţii de audit intern; 13. Etapele, procedurile şi documentele misiunii de audit public
intern; 14. Dosarele misiunii de audit public
intern; 15. Contraventii şi sanctiuni conform
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
republicata, cu modificarile ulterioare; 16.
Raportul de audit public intern; 17. Supervizarea misiunii de audit public intern; 18.
Raportarea activităţii de audit public intern;
19. Recomandarile neînsuşite de catre conducătorul entitatii publice si consecintele implementării acestora; 20. Atestarea auditorilor
interni în sectorul public; 21. Organizarea şi
functionarea Comitetului de audit intern; 22.
Standardele de control managerial; 23.
Componenta şi atribuţiile Comisiei de monitorizare a S.C.I.M; 24. Rolul auditului intern în
cadrul. 25. Evaluare sistemului de control
intern managerial în conformitate cu prevederile Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice aprobat prin O.S.G.G nr.
6 0 0 / 2 0 1 8 . B i b l i o g r a f i e: - L e g e a n r.
672/19.12.2002 privind auditul public intern,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare; -O.G. nr.119/1999 privind controlul
intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-O.M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea
Codului privind conduita etică a auditorului
intern; -H.G nr.1259/2012 pentru aprobarea
Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala şi de
pregătire profesională continuă a auditorilor
interni din sectorul public şi a persoanelor
fizice; -O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice; -Normele specifice privind
exercitarea activitatii de audit intern la nivelul
Ministerului Transporturilor, aprobate prin
O.M.T.nr .1380 /03.11.2016. Calendarul de
desfasurare a concursului: 01.07.202225.07.2022 - depunere dosare înscriere
concurs; 26.07.2022- selecţie dosare;
27.07.2022- afişarea rezultatelor selecţiei
dosarelor; 28.07.2022- depunere contestaţii
selecţie dosare; 29.07.2022- afişare soluţionare contestaţii dosare; 02.08.2022- proba
scrisă -ora 11.00; 03.08.2022- afişare rezultate
proba scrisă; 04.08.2022- depunere contestaţii proba scrisă; 05.08.2022- afişare soluţionare contes taţii la proba scrisă;
09.08.2022– proba orală incepand cu ora
11.00; 10.08.2022- afişare rezultate proba
orală; 11.08.2022- depunere contestaţii proba
orală; 12.08.2022– rezolvare contestaţii proba
orală si afişare; 15.08.2022– afişare rezultate
finale. Informatii privind înscrierea la concurs
si depunerea dosarelor: •Candidatii trebuie sa
îndeplineasca condiţiile minime de vechime in
specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei. •Pana la data de 25.07.2022 ora
14.00 candidatii depun dosarul de concurs la
sediul SSAVC care va conţine obligatoriu: a)
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie
de către Compartimentul Resurse Umane al
Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă); b) Copia
actului de identitate; c) Copia diplomei de
studii si a altor acte care atesta efectuarea
specializarii; d) Copia licenţei care atestă specializarea; e) Copia carnetului de muncă si/sau
adeverinţa care să ateste vechimea in muncă
si dupa caz, specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei; f) Cazierul judiciar; g) Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie
sau de către unităţi sanitare abilitate şi care sa
conţină în clar, data, numele emitentului si
calitatea acestuia- în format standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii. h) Curriculum vitae. i)
documentele specifice menţionate la fiecare
post. Documentele prevăzute la pct.2 lit. b)-d)
vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CITAȚII
l Anunț privind deschiderea procedurii de
declarare judecătorească a morții tatălui meu,
Zamfir C.Marin. Subsemnatul, Zamfir Nicolaie,
public prezentul anunț de deschidere a procedurii de declarare judecătorească a morții
tatălui meu, Zamfir C.Marin, născut în anul
1922 în Raionul Drăgășani (com. Vitomirești),
și rog pe oricine are vreo informație despre
această persoană să o comunice la dosarul
5189/311/2022 aflat pe rolul Judecătoriei
Slatina.

DIVERSE
l Obştea Vrîncioaia, titular al planului
„Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Vrîncioaia”,
amplasament situat pe raza județului Vrancea,
anunţă publicul interesat asupra încadrării
planului menţionat în procedura de evaluare
de mediu pentru planuri şi programe, în
conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2, pct.
b) din H.G. nr. 1076/2004 și a art. 28, alin (2)
din O.U.G. nr. 57/2007, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu și a Studiului de
Evaluare Adecvată. Informaţiile cu privire la
planul sus menţionat pot fi consultate la sediul
Obștii Vrîncioaia din com. Vrîncioaia, jud.
Vrancea şi la sediul A.P.M. Vrancea. Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul
A.P.M. Vrancea, strada Dinicu Golescu nr. 2,
până la data de 10.07.2022.
l Obştea Spinești, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată
aparținând Obștii Spinești”, amplasament
situat pe raza județului Vrancea, anunţă
publicul interesat asupra încadrării planului
menţionat în procedura de evaluare de mediu
pentru planuri şi programe, în conformitate cu
prevederile art. 5, alin. 2, pct. b) din H.G. nr.
1076/2004 și a art. 28, alin (2) din O.U.G. nr.
57/2007 , cu obligativitatea realizării Raportului de mediu și a Studiului de Evaluare Adecvată. Informaţiile cu privire la planul sus
menţionat pot fi consultate la sediul Obștii
Spinești din sat Spinești, com. Vrâncioaia, jud.
Vrancea şi la sediul A.P.M. Vrancea. Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul
A.P.M. Vrancea , strada Dinicu Golescu nr. 2,
până la data de 10.07.2022.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Rulouri De
Incredere SRL desemnat prin Hotărârea
nr.3187 din data de 28.06.2022, pronunţată
de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 7378/3/2022, notifică deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Rulouri De Incredere SRL,
cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Strada
Pieţei, Nr. 99, parter, camera 2, Cod de identificare fiscală 38260881, Număr de ordine în
registrul comerţului: J40/16342/2017. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Rulouri De Incredere SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 7378/3/2022, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 09.08.2022; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante
16.08.2022; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 30.08.2022; d)
data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 18.08.2022, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la data de
12.07.2022, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
l S.C. Cris & Alex Star Construct S.R.L., cu
sediul social și punctul de lucru în Bucuresti
sector 6, str. General Ioan Culcer nr. 6, inregistrată la Registrul Comer ţului sub nr.
J40/16387/2020, CUI RO43389174, Banca
Raiffeisen
Bank,
contul
RO83RZBR0000060022267965, informează
pe cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea “Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase”-cod CAEN 3821 ,desfasurată
în Bucuresti sector 6, str.General Ioan Culcer
nr.6. Persoanele fizice sau juridice interesate,
pot depune eventuale contestații sau sugestii
la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului
Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei
LUKOIL), intre orele 900-1200, de luni până
vineri.
l SC Synergy Solar Șendreni SRL, titular al
proiectului „centrală electrică fotovoltaică,
utilități, împrejmuire, supraveghere video,
instalație de utilizare aferentă racordului
electric, organizare de șantier (fără traseu și
punct de conexiuni – PC 20 KV)”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare fără evaluarea impactului asupra
mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „centrală electrică
fotovoltaică, utilități, împrejmuire, supraveghere video, instalație de utilizare aferentă

racordului electric, organizare de șantier (fără
traseu și punct de conexiuni – PC 20 KV)”,
propus a fi amplasat în sat Șendreni, comuna
Șendreni, T92, P514/1/1, Ferma 9, județul
Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
următoarea adresă de internet: http://www.
anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.
Galați, pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau
fax 0236.471.009.
l SC Synergy Solar Independența SRL, titular
al proiectului „centrală electrică fotovoltaică,
utilități, împrejmuire, supraveghere video,
instalație de utilizare aferentă racordului
electric, organizare de șantier (fără traseu și
punct de conexiuni – PC 20 KV)”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare fără evaluarea impactului asupra
mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „centrală electrică
fotovoltaică, utilități, împrejmuire, supraveghere video, instalație de utilizare aferentă
racordului electric, organizare de șantier (fără
traseu și punct de conexiuni – PC 20 KV)”,
propus a fi amplasat în sat Independența,
comuna Independența, T75, P792, județul
Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
următoarea adresă de internet: http://www.
anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.
Galați, pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau
fax 0236.471.009.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea Administrativ -Teritorială Haţeg, din
judeţul Hunedoara, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale 45, 52, 64, 93, 102, 103,
104, 105, 112, 113, 114, 120, 122, 123 începând cu data 05.07.2022, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Haţeg, conform
art.11, alin.(2), litera k din Legea cadastrului şi
a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Haţeg şi pe site-ul Agentiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru Primăria Otopeni. Primăria
Otopeni, titular al proiectului „Extindere
microstație de epurare zona străzilor Matei
Basarab-Adrian Iovan”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
„nu se supune evaluării de impact asupra
mediului/ evaluării adecvate /evaluării impactului asupra corpurilor de apă” de către
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere
microstație de epurare zona străzilor Matei
Basarab-Adrian Iovan”, propus a fi amplasat
pe strada Matei Basarab-Adrian Iovan, oraș
Otopeni, județul Ilfov. Proiectul acordului de
mediu și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet: apmif.anpm.
ro. Observațiile/contestațiile publicului se
primesc la sediul A.P.M. Ilfov -Bucureşti, sector
6, Aleea Lacul Morii nr.1, în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l Goldbach Design &Build S.R.L., având sediul
în București, Sectorul 1, Calea Floreasca,
nr.165, etaj 4, titular al planului/programului
„PUZ construire hypermarket cu regim de
înălțime parter, având specific comercializarea
de produse alimentare și nealimentare,
amplasare container reciclare, amplasare
tonetă food, post trafo, bazin rezervă
incendiu, bazin retenție, stații încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare în incintă
(platformă parcare, spații verzi, drumuri,
trotuare, padocuri cărucioare), împrejmuire,
steag și elemente de semnalistică publicitară,
accese rutiere și pietonale, racorduri la
drumurile publice, branșamente utilități,
instalații interioare, rețele exterioare și organzare de șantier”, propus a se implementa în
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loc.Titu, Str.Pictor Nicolae Grigorescu, nr.90;
84; 88; Tarla 23, Parcela 122/1; nr. cad. 70789,
70788, 74047, 70884, 70910, 70907, 70548,
70557, jud.Dâmbovița, anunţă publicul interesat că planul propus se supune procedurii
de adoptare cu aviz de mediu. Comentarii
privind decizia etapei de încadrare se primesc
în scris la sediul A.P.M.Dâmbovița, str.Calea
Ialomiței, nr.1, jud. Dâmbovița, în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l Informații privind impactul asupra mediului.
Multiservice Cyclop VTM SRL. Trimestrul II/
anul 2022. Activitate desfășurată de Multiservice Cyclop VTM SRL Cod CAEN 4520 rev.2Întreținerea și repararea autovehiculelor, la
punctul de lucru din Jud. Constanța, Str.Vârful
cu Dor, nr. 17/28.02.2019, revizuită în data de
10.01.2022, valabilă cu condiția vizării anuale.
S- a obținut Decizia de aplicare a vizei anuale a
Autorizției de mediu aferentă perioadei
28.02.2022-28.02.2023. Raportările de mediu
se întocmesc și se transmit către autoritatea
locala de mediu conform frecvenței stabilite în
Autorizația de mediu nr. 17/28.02.2019.
Evidența gestiunii deșeurilor se completează
lunar în conformitate cu legislația de mediu în
vigoare, și se transmite anual către APM
Constanța (conform OUG nr.92/2021 privind
regimul deșeurilor). A fost depusă la APM
Constanța evidența gestiunii deșeurilor
aferentă anului 2021. A fost întocmit și depus
la APM Constanța Programul de prevenire și
reducere a cantităților de deșeuri generate
din activitatea service-ului auto, conform OUG
nr.92/2021- nr înregistrare 3839/31.05.2022.
Evidența gestionării uleiului uzat se întocmește și se depune la APM Constanța
conform prevederilor legistației în vigoare
(OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor). A
fost depusă la APM Constanța evidența gestionării uleiului uzat aferenta anului 2021.
Semestrial se efectuează buletine de analiză
pentru apa uzată, iar anual în luna emiterii
Autorizației de mediu luna Februarie, se efectuează analiza pentru emisii la cabina de
uscare vopsea. În luna Februarie 2022 au fost
realizate rapoarte de încercare pentru emisii și
au fost transmise către APM Constanța. S-a
depus la APM Constanța situația utilizării
substanțelor chimice aferentă anului 2021.
Protecția factorului de mediu sol este asigurată prin platforme betonate și locuri de
parcare amenajate. Pentru îndepărtarea
eventualelor pete de produse petroliere
provenite de la mijloacele de transport, Multiservice Cyclop VTM SRL utilizează absorbant
biodegradabil. Prin activitatea sa, Multiservice
Cyclop VTM SRL nu aduce un impact negativ
asupra mediului.
l Informare. Această informare este efectuată de: C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Bucuresti, ce
intenţionează să solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de
consolidare rambleu si refacere parte carosabila DN1A, KM 138+360, amplasate în comuna
Maneciu, judetul Prahova.Această investiţie
este existenta. Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta temporar următoarele
ape uzate: de la organizarea de santier, ce se
vor evacua in bazin etans vidanjabil. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care
doresc sa 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 şi recomandări
se pot adresa solicitantului sau la adresa
D.R.D.P. Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 401A,
Sector 6, Bucuresti, Tel.: 021 318 66 84 după
data de 1.07.2022.
l Autoritatea contractantă, Consiliul Judeţ e a n D o l j , C a l e a U n i r i i , n r.1 9, t e l:
0251/408.321, fax: 0251/411.115, e-mail:
presa@cjdolj.ro, în baza Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, face cunoscută
intenţia de a repeta procedura de atribuire a
contractelor de finanţare nerambursabilă, în
conformitate cu art.14, alin.2 din Legea nr.
350/2005, pentru anul de execuţie financiară
2022. Domeniile pentru care se repetă acordarea finanţărilor nerambursabile, conform
Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr.119/2022
şi a Raportului privind atribuirea de contracte
de finanţare nerambursabilă din fondurile
bugetului Consiliului Judeţean Dolj pentru anul
2022 sunt: Domeniul; Valoarea totală a finanţării nerambursabile (RON). Mediu; 40.000.
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anunțuri

Sport; 40.000. Asistenţă socială; 40.000.
Sănătate; 40.000. Sumă totală finanţare
nerambursabilă; 160.000. Documentaţia de
solicitare a finanţării nerambursabile se pune
la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului
Judeţean Dolj, Calea Unirii nr.19, Serviciul
Programe Locale, Relaţii cu Presa, Imagine şi
ONG-uri, sau pe site-ul Consiliului Judeţean
Dolj (https://www.cjdolj.ro/anunturi.html).
Având în vedere următoarele: -obligativitatea
derulării contractului de finanţare nerambursabilă în anul financiar 2022; -plata finală
trebuie efectuată în anul financiar 2022, în
anumite termene si condiţii (aprobare raport
final şi virare tranşa finală), neefectuarea
acesteia la timp cauzând prejudicii autorităţii
finanţatoare prin neutilizarea fondurilor din
bugetul alocat în 2022; -obligativitatea autorității finanțatoare de a întocmi și de a publica în
Monitorul Oficial al României, la finalul exercițiului bugetar, un raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în

www.jurnalul.ro
cursul anului fiscal, care să cuprindă programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele
contractului. În conformitate cu prevederile
art.20, alin.2 din Legea 350/2005 este necesară repetarea procedurii în regim de urgenţă,
termenul limită pentru depunerea proiectelor
va fi de 15 zile de la publicarea Anunţului de
participare. Aplicanţii vor depune cererile de
solicitare a finanţării la Registratura Consiliului
Judeţean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, în conformitate cu prevederile ,,Documentaţiei pentru
elaborarea şi prezentarea propunerilor de
proiecte”. Termenul limită pentru depunerea
proiectelor este 18.07.2022, ora 12.00.
Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în
data de 18.07.2022, ora 13.00, la sediul Consiliului Judeţean Dolj. Selectarea şi evaluarea
proiectelor depuse în vederea finanţării
nerambursabile se face de către comisia de
evaluare, numită prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj.
l Yuksel Impex SRL, persoană juridică cu
sediul în Strada Complexului, nr.49A, Mihăilești, Jud.Giurgiu, telefon: 0246.278.309,
înmatriculată la Registrul Comerțului Giurgiu
sub nr.J52/358/2009, cod fiscal RO4747026,
efectuează angajări pentru postul de Operator
la fabricarea produselor zaharoase, cod COR
826026 și pentru postul de Electrician echipamente electrice și energetice cod COR 741201.
Interviul va avea loc în data de 05.07.2022, la
sediul: Strada Complexului, nr.49A, Mihăilești,
Jud.Giurgiu. CV-urile se vor depune odată cu
interviul sau pe adresa de mail: yuksel_
imp e x@y aho o.c o m până la dat a de
05.07.2022, ora 16.00.
l Comunicat de presă, 28.06.2022: Anunt
Începere Proiect Granturi pentru Capital de
lucru acordate beneficiarilor IMM: MINIFARM
Agricultură SRL. anunta lansarea proiectului
cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr. RUE
1891 din 27-06-2022 înscris în cadrul Măsurii”
Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”,
instituită prin OUG nr 963/24.05.2022.
Proiectul se derulează pe o perioadă de
maxim 12 luni, începând cu data semnării
contractului de finanțare cu Agenția pentru
IMM, Atragere de Investiții și Promovarea
Exportului Ploieşti denumită în conţinuare
AIMMAIPE. Obiectivul proiectului îl reprezintă
sprijinirea activităţii MINIFARM Agricultură
SRL, desfăşurată la punctul de lucru din Sat
Zebil, Comuna Sarichioi, Nr. 484-c, Judet
Tulcea, pentru conţinuarea activităţii, ca
urmare a efectelor economice generate de
pandemia Covid 19. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea
activității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă
față de data depunerii cererii, pe o perioadă
de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. Valoarea proiectului este de 682810.02
Lei (valoarea totală) din care: 593748 lei grant
şi 89062.2 lei cofinanțare. Proiect cofinanțat
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020. Date de Contact: email: ana.
ceaus@deltanav.ro. Persoană de contact: Ana
Ceaus, email: ana.ceaus@deltanav.ro, tel.
0755880781.

ADUNĂRI GENERALE
l Presedintele Consiliului de Administratie
al Societăţii FITOTERAPIA S.A. Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („Adunarea”) pentru data de
16.08.2022, ora 12, la sediul Societăţii din
Bucuresti, Bd Timisoara, nr 50, sector 6,
pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul
zilei de 25.07.2022 considerata „data de
referinţă” în Registrul Acţionarilor tinut de
către Societate. În cazul în care la prima
convocare nu se vor îndeplini condiţiile de
cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Fitoterapia S.A. se va desfasura
pe data de 17.08.2022, la aceeasi ora si
acelasi loc. Ordine de zi: 1. Schimbarea
sediului social al FITOTERAPIA SA de la adresa
inregistrata in prezent la urmatoarea adresa:
Bucuresti, B-dul. Timisoara nr.50, etaj 1,
Pavilion Administrativ, biroul nr. 3, sector 6. 2.
Actualizarea actului constitutiv al societăţii
conform hotararilor luate de acţionari. 3.
Imputernicirea Dnei Stoica Vasilica, cetăţean
roman, nascuta la data de 08.02.1965, în
Com. Danciulesti Jud. Gorj, sa îndeplinească
toate procedurile şi formalitatile prevăzute
de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna şi a ridice acte, să
semneze în numele şi pe seama Societăţii
toate documentele necesare, precum si sa
reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat,

in special in relaţia cu Registrul Comertului.
Având în vedere limitarea aglomerărilor de
persoane, rugăm acţionarii, ca pentru comunicarea documentelor (puncte de vedere,
procuri, propuneri etc) să procedeze astfel
cum este menţionat in cuprinsul prezentului
convocator, respectiv solicităm ca toate
aceste documente să fie transmise pe adresa
de email: dianastoica08@yahoo.com sau prin
posta/curierat. Totodata, in situatia în care
limitarea aglomerării de persoane va persista
şi la data stabilită pentru adunarea acţionarilor, şedinţa se va ţine doar prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanţă. În
acest sens, rugam acţionarii sa ia legatura cu
reprezentantii menţionati mai sus pana cel
tarziu la 14.08.2022 ora 12.00 pentru a stabili
de comun acord mijlocul de comunicare.
Dupa data publicarii convocatorului Adunarii,
rugam acţionarii sa transmita puncte de
vedere in scris, electronic, pe adresa de
email: dianastoica08@yahoo.com sau prin
posta/curierat. Acţionarii vor putea solicita
copii dupa toate materialele informative
aferente Adunarii. Solicitarea va putea fi
adresata, in scris, prin curier, la adresa Societăţii situate in localitatea Bucuresti, bd Timişoara nr.50, sector 6, ori electronic, prin
adresele de mail specificate mai sus. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor
fi semnate de acţionari sau de reprezentantii
acestora si vor fi insotite de documente
purtand mentiunea „conform cu originalul“ si
semnatura acţionarului/reprezentantului
acestuia, care sa ateste identitatea acţionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de
reprezentant a semnatarilor. De asemenea,
solicitările vor indica adresa postala, adresa
de e-mail, sau numărul de fax unde respectivul acţionar doreşte să primească copii ale
documentelor menţionate anterior. Conform
prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca acţionari la
sfarsitul zilei de 25.07.2022 au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul Adunării. Acţionarii inscrişi în registrul acţionarilor la data
de referinţă pot participa la Adunare
personal sau prin imputernicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle la Adunare
este permis prin simpla probă a identităţii
acestora, făcută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate, sau in
cazul persoanelor juridice si a acţionarilor
persoane fizice fără capacitate de exerciţiu,
cu dovada calităţii de reprezentant legal.
Acţionarii pot participa la Adunare şi prin
împuternicit, pe bază de procură, porivit
reglementărilor aplicabile. Formularele de
procuri speciale vor fi completate si semnate
in trei exemplare: un exemplar va fi depus sau
transmis prin poştă, sau curier la sediul Societăţii situate în Bucureşti, B-dul Timişoara
nr.50, sector 6, ori prin mail: dianastoica08@
yahoo.com, astfel incât să ajungă la destinaţie până cel mai târziu 14.08.2022 ora
12.00, un exemplar va fi inmânat împuternicitului şi al treilea exemplar va ramane la
acţionarul reprezentat. În situaţia în care
exemplarul destinat Societăţii este transmis
prin mail, procura specială va trebui sa aiba
atasata o semnatura electronica extinsa.
Procurile generale se depun/transmit Societăţii în termenul si modalitatea sus-menţionată, în copie, cuprinzând menţiunea
conform cu originalul şi semnătura reprezentantului. Voturile transmise prin corespondenţă vor fi luate în considerare daca sunt
înregistrate la Societate cel târziu la data de
14.08.2022 ora 12.00. Voturile prin corespondenţă vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social al Societăţii (mai sus
menţionat), într-o formă clară şi precisaă
conţinând menţiunea „pentru”, „împotriva“
ori „abţinere“ cu privire la fiecare problemă
supusă aprobării. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de
Adunare; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce
puncte pe ordinea de zi /dreptului de a a
prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunarii, acţionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin
servicii de curierat, la adresa Societăţii situate
in Bucuresti, bd Timişoara nr. 50, sector 6 in
cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului
de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei
şi in presă. Solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentantii acestora si vor fi
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insotite de documente purtand mentiunea
conform cu originalul si semnatura acţionarului / reprezentantului acestuia, care sa
ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde
este cazul– calitatea de reprezentant legal
sau, după caz, de imputernicit a semnatarilor.
Informaţii suplimentare cu privire la convocarea şi desfăşurarea Adunării se pot obţine
la mail: dianastoica08@yahoo.com.

LICITAȚII
l Regia Națională A Pădurilor- Romsilva prin
Direcția Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.
Gh.Asachi, nr.2, telefon 0232.244.680, fax
0232.244.631, organizează la sediul său în
data de 05.08.2022, ora 11.00, licitaţie publică
cu strigare pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
în vederea vânzării obiectivului: „Atelier
împletituri Pașcani”, situat în Str.Morilor, nr.4,
mun.Pașcani, jud.Iaşi, număr carte funciară
(CF) 63051. În cazul neadjudecării, se va organiza o nouă licitaţie în aceeași zi, începând cu
ora 12.00, la care poate participa orice
persoană fizică şi juridică. Obiectivul este
amplasat pe teren aflat în proprietatea publică
a statului, administrate de Regia Națională A
Pădurilor- Romsilva. Terenul nu face obiectul
vânzării, urmând a fi concesionat după
vânzarea construcţiilor. Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Iași, Compartiment Producție, telefon 0232.244.680.
l Primăria Comunei Costache Negri, cu sediul
în comuna Costache Negri, județul Galați, CIF
31267 72, tel./ f a x: 0236. 82 5. 810/
0236.825.886, e-mail: costache_negri@
gl.e-adm.ro, organizează în data de 28.07.2022,
ora 12.00, licitație publică deschisă pentru
vânzarea terenului intravilan în suprafață de
1941mp situat în T.20, P.360/54, înscris în CF
nr.102822, nr.cadastral 102822, aparținând
domeniului privat al U.A.T. Comuna Costache
Negri, jud.Galați. Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G. 57/2019, privind Codul
administrativ, și H.C.L.nr. 17/29.04.2022. Documentația de atribuire se poate obține de la
Compartimentul Financiar Contabilitate din
cadrul Primăriei Comunei Costache Negri
pentru suma de 100Lei. Data-limită de depunere a ofertei este 27.07.2022, ora 12.00,
ofertă care se depune la Registratura din
cadrul Primăriei Comunei Costache Negri.
Eventualele litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente. Pentru relații
suplimentare vă rugăm să vă adresați la
tel.0236/825.810, fax: 0236/825.886, e-mail:
costache_negri@gl.e-adm.ro.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Prigoria, sat Prigoria,
nr.326, județul Gorj, telefon 0374/013.444, fax
0374/091.625, e-mail: primariaprigoria@
yahoo.com, cod fiscal 4718985. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: clădire și teren:
teren intravilan în suprafaţă de 2.952mp din
acte și 2.526mp din măsurători, situat în
comuna Prigoria, sat Călugăreasa, judeţul
Gorj, din care suprafața de 385mp teren curți
construcții și suprafața de 2.141mp teren
fânețe, cu număr cadastral 36499, împreună
cu o construcție în suprafață de 48mp, local
fosta Școală cu număr cadastral 36499-C1,
aparținând domeniului public al Comunei
Prigoria, județul Gorj, pentru destinația:
scopuri comerciale, stație peco și spălătorie
self-service, conform H.C.L. Prigoria nr. 32 din
29.04.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă, de la sediul instituției Primăriei
Comunei Prigoria. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Prigoria nr. 326, județul Gorj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarif icărilor:
15/07/2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/07/2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun la Registratura Primăriei Comunei
Prigoria, din comuna Prigoria, sat Prigoria,
nr.326, județul Gorj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
26/07/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Prigoria, sat Prigoria, nr.326, județul
Gorj. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Gorj, Tg-Jiu, str.Tudor
Vladimirescu nr.45, județul Gorj, telefon
0253/212.536, fax 0253/218.147, e-mail:
tr-gorj@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 30/06/2022.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă: Primăria Comunei Bordei
Verde cu sediul administrativ în Str. Principală, nr.33, Comuna Bordei Verde, cod poştal
817020, jud. Brăila, telefon 0239/696/088,
fax: 0239696090, e-mail: secretariat@primariabordeiverde.ro cod fiscal 4874798. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii:. Teren intravilan în suprafaţă totală de
98.371mp, categoria de folosinţă neproductiv amplasat în Comuna Bordei Verde,
Tarla 34, Parcelele 346/7, 346/4, 346/8,
346/9, 346/5, judeţul Brăila aflat în Domeniul
Privat al Comunei Bordei Verde conform HCL
nr.50/06.06.2022 temeiul legal art.332-348
din OUG 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în Caietul
de Sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei
Bordei Verde. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire. Compartimentul Achizitii Publice
din cadrul Primăriei Comunei Bordei Verde,
Str. Principală, nr.33, județul Brăila. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar,unde este cazul: -gratis. 3.4.
Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
18.07.2022, ora 15.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Bordei Verde, Str. Principala, nr. 33,
jud.Braila, registratura. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar original,
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășură şedința publică de deschidere a
ofertelor: 27.07.2022, ora 12.00, Primăria
Comunei Bordei Verde, Str. Principala, nr. 33,
judetul Brăila. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de Contencios Administrativ
a Tribunalului Brăila, Brăila, Strada Calea
Călăraşilor, nr.47, judeţul Brăila, telefon:
0239.613.370, fax:0239.612.608, e-mail:
tr-braila-brp@just.ro.
l Anunț Privind concesionarea prin licitație
publică a unui teren extravilan care aparține
domeniului privat al comunei Siliștea, judetul
Brăila în vederea construirii unui parc fotovoltaic Comuna Siliștea, cu sediul în comuna
Siliștea, strada Principală, nr.83, județul Brăila,
telefon/fax 0239 638962, e-mail: sil_prim@
yahoo.com .cod fiscal 4729218 anunță concesionarea prin licitație publică a unui teren în
suprafață de 75.000mp aparținând domeniului privat al comunei Siliștea în vederea
construirii unui parc fotovoltaic. Informații
privind documentația de atribuire, costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al caietului de sarcini, precum și
informații privind etapele licitației pot fi obținute la sediul Primariei comunei Siliștea,
strada Principală, nr.83, județul Brăila . Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 26 iulie 2022 ora
10.00, Primăria comunei Siliștea, strada Principală, nr.83, județul Brăila.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație de student- Academia
de Studii Economice București, Facultatea de
Relații Economice Internaționale pe numele
Mateescu Radu Adrian. O declar nulă.
l Electroputere Parc SRL, având C.U.I
29301141 și J40/ 4879/2017, cu sediul în B-dul
Primăverii, Nr. 19-21, Biroul nr. 3, Sc. A, Et. 2,
Sector 1, București, declar pierdut și nul certificatul de înregistrare nr. 143601 aferent
mărcii Electroputere Parc.

