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l Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în municipiul București, șoseaua Pipera, nr.49, sectorul
2, în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2021, cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs, în condițiile
Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unui post vacant de referent debutant IA în
cadrul Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba. Condiții de participare la concurs:
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; Vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare: 0 ani. Concursul se va desfășura la
sediul Direcției Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor București proba
scrisă desfășurându-se în data de 24.11.2021,
ora 10.00, iar proba de interviu în perioada
02.12-03.12.2021, ora 10.00. Dosarele de
concurs se pot depune în perioada 29.1011.11.2021, ora 12.00, la Direcția Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București. Relații suplimentare se pot
obține de pe pagina de internet a Direcției
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor www.drpciv.ro la secțiunea
carieră și la tel.021.301.95.73, int.14327- Serviciul Resurse Umane a DRPCIV, în zilele lucrătoare între orele 8.00-15.00.

OFERTE SERVICIU
l SC Pro Activ SRL, avand CUI
RO-13821326 cu sediul in Jud.Dambovita,
Mun.Targoviste, Str. Mr. Ion Alexandrescu,
nr.71, angajez: Stivuitorist, cod.834403 -4
posturi. Cerinte: experienta in domeniu.
Selectia are loc la data de 01.11.2011,
ora-12:00, la sediul firmei. Numar de
telefon de contact: 0744.329.222.
l SC ECG Construcasa SRL, cu sediul în
Craiova, cod fiscal: 43729276, angajează
alpiniști utilitari. Cerințe: Studii medii.
Tel.0724.674.119.
l SC Halis Kamer SRL, DIN Arad, angajam
manipulant marfuri pentru depozit legume-fructe. Cunostinte de limba turca si
engleza constituie un avantaj. Asteptam cv pe
adresa de e-mail: mengrup@yahoo.com pana
la data de 03.11.2021.
l DGS Dinamic Security SRL, cu sediul
social în București, str.Hagi Dina nr.7,
Construcția C3, Camera 1, sector 5,
J40/6601/2020, CUI: 42651985, angajează: 2

posturi cod COR 352130 -tehnician pentru
sisteme de detectare, supraveghere video,
control acces și 2 posturi cod COR 821103
-montator subansamble. Pentru CV, la adresa
de e-mail: office@dgs-security.ro
l SC Games International Slot Machine SRL,
CUI:38596114, angajează la sediul social din
Brașov, funcționar administrativ. Relații la:
gamesinternational2018@gmail.com
l SC Adicom Group 2003 SRL, având
CUI:35168470, cu sediul în Loc.Năvodari,
Str.Crizantemelor, Nr.1, Bloc 42, Scara A,
Etaj 1, Ap.10, Județ Constanța, angajează:
Barman cu COD COR 513201- 1 post și
ajutor de bucătar cu COD COR 941101- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 02.11.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l SC Aleca Pro Construct SRL, având CUI:
37716620, cu sediul în Oraș Buftea, Strada
Mihai Eminescu, Nr.11, Complex Central,
Etaj 1, Biroul nr.1 din camera 5, Județ Ilfov,
angajează: Mașinist la mașini pentru trasamente (ifronist) cu Cod COR 834201- 1 post,
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet cu Cod COR 931301- 2 posturi.
Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcții.
Selecția are loc în data de 02.11.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l SCD Grup Lemn SRL, având CUI:
41371316, cu sediul în Municipiul Pașcani,
Strada Crișan, Nr.1, Bloc M7, Etaj3, Ap.15,
Județ Iași, angajează: Operator la mașini
unelte cu comandă numerica in prelucrarea
lemnului cu Cod COR 752328- 2 post,
Tâmplar universal cu Cod COR 752201- 3
posturi, Strungar universal Cod COR
722413- 1 posturi, Sudor cu Cod COR
721208- 1 posturi, Electrician cu Cod COR
741307- 1 posturi, Vopsitor lemn cu Cod
COR 752101- 1 posturi. Cerințe: Studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcții. Selecția are loc în data
de 02.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l IGNA Construct SRL, cu sediul in Oradea,
Str.Alexandru Donici, nr.18, Srl angajeaza:
3-Maistri constructii industriale, civile si agricole, cod-COR.311201 vechime 5 ani,
6-sudori, Cod-COR.721208 vechime minim 2
ani, 12-lacatusi mecanici cod. COR.721410
vechime minim 2 ani, studii generale. CV se
transmit la: office@ignaconstruct.ro

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează concurs
în data de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și
în data de 16 noiembrie 2021 (orele 10.00 12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea
postului de Coordonator ITI. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile privind condițiile de participare, conținutul dosarului,
bibliografia, programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul Asociației
pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI
Delta Dunării www.itideltadunarii.com
(secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și
la sediul asociației din Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea
Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 (corp
legătură). Relații suplimentare se pot obține
la: Tel: 0731400481, persoană de contact
Violeta Munteanu - inspector resurse umane
Tel: 0731400469, persoană de contact Ana Maria Covaciu - consilier juridic.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, organizează concurs
în data de 26.11.2021, ora 10.00 (proba scrisă)
și 03.12.2021 (proba de interviu) la Cantina
din cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți
„Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava,
nr. 34/ Cantina din cadrul Complexului de
servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34, în funcție de numărul de
candidați, pentru ocuparea unui post vacant
corespunzător unei funcții contractuale de
execuție de muncitor calificat I (zootehnist) la
Unitatea protejată „Sf.Constantin“ şi centrul
de formare profesională - Secţia zootehnie.
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea postului scos
la concurs: a) absolvent(ă) minim 10 clase sau
școală profesională și calificare de ”lucrător
în creșterea animalelor” sau ”agricultor în
culturi vegetale și crescător de animale; b)
vechime în muncă de minim 5 ani. Înscrierile
la concurs se fac în perioada 01.11.202112.11.2021, inclusiv, ora 14,00, la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare și pentru funcția publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253212518
sau la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C.
Gorj. Persoana de contact: Berlescu Flabelia-Patricia, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane, salarizare şi
pentru funcţia publică - secretar comisie
concurs, tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro
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l Anunţ Public de scoatere la concurs a
postului vacant de Expert Statistică Culturală,
înființat în afara organigramei, în vederea
implementării Proiectului „Viziune strategică
și coerentă pentru sectorul cultural”: Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală organizează, la sediul din Bd. Unirii nr.22,
etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada
01.11.2021– 06.12.2021, concursul pentru
ocuparea postului contractual de execuție,
vacant, de Expert statistică culturală (Cercetător în statistică _Cod COR 212025), în
cadrul Proiectului „Viziune strategică și
coerentă pentru sectorul cultural”, pentru
perioada determinată de 6 luni cuprinsă între
10.12.2021-31.05.2022. 1.Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată cu profil
economic, absolvite cu diplomă de licență; 2.
Vechimea în muncă/specialitate necesară: 10
ani. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii
la concurs se realizează până la data de
15.11.2021, ora 17.00, la sediul Institutului
Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea
din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 219),
compartimentul Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendarul concursului: 1.
Proba scrisă- 23.11.2021, ora 12.00; 2. Interviul- 29.11.2021, ora 14.00. Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro),
până la data de 06.12.2021.
l Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată, a următorului post
vacant: -Economist grad IA la Compartimentul Financiar-Contabil- Resurse Umane.
Concursul se organizează la sediul Clubului

Sportiv Municipal Giurgiu, în data de
23.11.2021, ora 11:00– proba scrisă. Interviul
se va susţine în termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, în perioada
02.11.2021-15.11.2021, inclusiv. Condiţiile de
participare la concurs sunt: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau
echivalenta; -vechime în specialitatea studiilor:
minimum 4 ani. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.6 din HG nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
doamna Dan Madalina, secretară: telefon
0246/231511, Str. Păcii, Nr.60, Giurgiu, e-mail:
csmgiurgiu2002@yahoo.com.
l Primăria Comunei Șuțești, județul Brăila,
organizează la sediul său concurs pentru
ocuparea funcției contractuale de execuție
vacante: -șofer și mecanic auto- Compartiment Deservire (post vacant). Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 din
Legea HG286/2011. Condiții specifice: -studii
minime- absolvent școală profesională,
-vechime în muncă -5 ani, -atestat transport,
-permis conducere categoria B, C şi E.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Șuțesti, județul Brăila în data de 25.11.2021
ora 10,00 proba scrisă și în data de
26.11.2021, ora 12,00 interviul. Dosarele de
înscriere se vor depune de la data de
02.11.2021 până la data de 13.11.2021.
Condițiile de desfășurare a concursului,
condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate sunt afișate la sediul
Primăriei Șuțești, telefon 0239/667811.

l Unitatea militară 01919 Otopeni din
Ministerul Apărării Naționale, organizează
concurs pentru încadrarea postului vacant de
conducere personal civil contractual la U.M.
01919, astfel: Contabil șef în cadrul modulului contabil șef la Unitatea militară 01919
Otopeni (locaţia Otopeni), studii superioare
(studii universitare în domeniul economic cu
licență), Certficat ce atestă cunoștințele
dobândite în Sistemul European de conturi
(S.E.C.), 8 ani vechime în muncă din care
vechimea minimă în domeniu: 8 ani, capacitatea de concentrare, spirit de echipă.
Concursul se va desfășura la sediul U.M.
01919 Otopeni, astfel: -12.11.2021, până la
ora 14:00– data limită de depunere a dosarelor; -26.11.2021, începând cu ora 09:00–
proba scrisă; -06.12.2021, începând cu ora
09:00– interviu. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor face la sediul
U.M. 01919, Strada Zborului nr.1, localitatea
Otopeni, județul Ilfov, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.350.61.33 int. 534, de luni până vineri,
între orele 07.00-15.00.
l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare
Logistică Integrată scoate la concurs, în
vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu
modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Serviciului Investiții și
Administrare Patrimoniu Imobiliar: Pentru
imobilele administrate din București: 10
posturi de muncitor calificat IV-I (fochist),
poziţiile 286, 287, 288, 288/c, 288/d, 288/e,
289, 290, 291, 292 -studii gimnaziale, califi-
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care de fochist și autorizat ISCIR, fochist
clasa C; Pentru Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Excelsior Braşov: 3 posturi de muncitor calificat
IV-I (fochist), poziţiile 291/c, 291/d, 291/e
-studii gimnaziale, calificare de fochist și
autorizat ISCIR -fochist clasa C; Pentru
Baza de pregătire şi recuperare/refacere a
capacităţii de muncă Turist (Predeal): 2
posturi de muncitor calificat IV-I (fochist),
poziţiile 292/c, 292/d -calificare de fochist și
autorizat ISCIR -fochist clasa C; Nu se solicită vechime în muncă şi/sau în specialitate
pentru nici unul dintre cele 15 posturi scoase
la concurs. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de
15.11.2021, ora 16.00, la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. Bucureşti,
str. Eforie nr. 3, sector 5, tel.: 021.303.70.80,
int. 30434 sau la sediul Centrului de pregătire
şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă
Excelsior Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43,
jud. Braşov (pentru posturile de la Braşov şi
Predeal). Concursul se va desfăşura la sediul
Clubului Excelsior din mun. Bucureşti, str.
Știrbei Vodă nr. 24, sector 1 şi va consta în
susţinerea următoarelor probe: 1. Probă
scrisă: 16.12.2021 -ora 10,00; 2. Interviu:
22.12.2021 -ora 10.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele
necesare, bibliografia şi tematica se pot
obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 –
15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434
-Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti,
str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro,
secţiunea Anunţuri carieră.
l Primăria Comunei Ungureni, cod fiscal
3571583, cu sediul în localitatea Ungureni,
judeţul Botoşani, în temeiul H.G.
nr.286/2011/r/a, organizează concurs în data
de 23.11.2021, ora 09.00 -proba scrisă și în
data de 26.11.2021, ora 09.00 -proba interviu,
la sediul instituţiei, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
de execuţie vacante de referent IA, în cadrul
biroului buget-finanțe -contabilitate al Primăriei Comunei Ungureni. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G. nr.286/2011/r. Cerinţe specifice
ocupării funcţiei contractuale: studii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat și minim
5 ani vechime în muncă. Dosarele de înscriere
se vor depune la sediul Primăriei Ungureni în
perioada 02.11.2021-15.11.2021 şi vor conţine
în mod obligatoriu elementele prevăzute de
art.6 (1) al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G. nr.286/2011/r. Bibliografia poate fi
consultată la sediu și pe site-ul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la
sediul Primăriei Comunei Ungureni-secretar
comisie concurs consilier juridic -Cojocariu
Brîndușa Daniela -telefon 0231/543.000.
l ÎN conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale O.M.S.nr.284/2007, privind aprobarea

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, modificat de
art.1 din O.M.S.nr.954/2017. Spitalul „Prof.
Dr.Constantin Angelescu”, cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași, nr.49-51, Sector 3,
organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului
director al unităţii, după cum urmează: -1
post de director medical. La concurs /examen
se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc,
cumulativ, criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele: 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.
Criteriile specifice sunt următoarele: a)pentru
directorul medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2.sunt
confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au
minimum 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului
director al unităţii se va organiza în data de
23.11.2021, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv
data de 25.11.2021, ora 10.00 -susţinere orală
a proiectului de specialitate, în data de
29.11.2021, ora 10.00 -interviul de selecţie, la
sediul unităţii. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de concurs este
15.11.2021. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru proiectul de
specialitate se afişează la sediul Spitalului
Prof. Dr. Constantin Angelescu şi se publică
pe site-ul spitalului: spitalulangelescu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 021.568.82.24 -Biroul Resurse Umane.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post vacant: -1 (un) post
de administrator patrimoniu debutant pe
perioadă neterminată, cod COR 263111, în
cadrul Biroului Administrare Clădiri Întreţinere şi Reparaţii. a)nivelul studiilor: superioare; b)domeniul studiilor: generale; c)
vechime în muncă -1 an; d)cunoştiinte
operare PC; e)alte cerinţe: bune abilităţi de
comunicare, spirit de observație, atenție la
detalii, seriozitate, adaptabilitate. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs:
10.11.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 23.11.2021, ora 10.00. Data susţinerii
interviului: 25.11 .2021, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei,

nr.77. 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 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post vacant: -1 (un) post
de administrator patrimoniu Gr.II. S pe perioadă neterminată, cod COR 263111, în
cadrul Biroului Administrare Clădiri Întreţinere şi Reparaţii. a)nivelul studiilor: superioare; b)domeniul studiilor: generale; c)
vechime în muncă: -3 ani; d)cunoştinţe
operare PC; f)alte cerinţe: bune abilităţi de
comunicare, spirit de observație, atenție la
detalii, seriozitate, adaptabilitate. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs:
10.11.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 23.11.2021, ora 10.00. Data susţinerii
interviului: 25.11 .2021, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei,
nr.77. 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 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în
orașul Măgurele, str.Călugăreni, nr.12, județul
Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs
pentru ocuparea unui număr de 3 posturi
asistent cercetare științifică pentru următoarele specializări: -1 post de asistent cercetare
științifică în domeniul: Fizica Pământului
-Seismologie, Seismologie și structura litosferei; -1 post de asistent cercetare științifică
în domeniul: Fizica Pământului -Geofizică
Aplicată. Condițiile de concurs, regulamentul, metodologia, calendarul concursului,
cerințele postului și actele necesare înscrierii
sunt afișate la sediul INCDFP din str.Călugăreni, nr.12, oraș Măgurele, jud.Ilfov și pe
pagina web (www.infp.ro). Dosarele de
înscriere se depun la sediul INCDFP
-Compartimentul Resurse Umane, în termen
de 30 de zile de la data publicării anunțului în
format letric. Informații suplimentare pot fi
obținute la Compartimentul Resurse Umane,
tel.021/405.06.70 int.128.
l Unitatea Militară nr.01794 Deva, din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de execuție de personal civil
contractual, pe perioadă nedeterminată:
Casier debutant, casier- 1 post; -data-limită
de depunere a dosarelor- 15.11.2021, ora
15.30; -proba scrisă- 24.11.2021, ora 11.00;
-interviul- 06.12.2021, ora 10.00; -nivelul
studiilor- studii gimnaziale sau studii medii;
-vechime în specialitatea prevăzută de post
de cel puţin 0 luni pentru casier debutant, 6
luni pentru casier. Muncitor calificat IV-I
(electrician în construcții)- 1 post; -data-limită de depunere a dosarelor- 15.11.2021, ora

15.30; -proba practică- 24.11.2021, ora 11.00;
-interviul- 06.12.2021, 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 0
luni pentru treapta IV, 3 ani pentru treapta
III, 6 ani pentru treapta II și 9 ani pentru
treapta I. 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.136 sau int.104.

CITAȚII
l Se citează în calitate de pârâți numiții
Vermesan Gabor, Szakacs Paraschiva și
Magyarusan Laszlone la Judecătoria Bistrița,
în dosar nr. 675/190/2020, cu termen de judecată la 08.12.2021, ora 9.00.
l Ursan Elena este citată pentru data de
18.11.2021, ora 12.00, la Judecătoria Săveni,
în dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect
fond funciar. Ursan Elena este introdusă în
cauză în calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Giarmata, judeţul Timiş.
l Anton Constantin este citat pentru data de
18.11.2021, ora 12.00, la Judecătoria Săveni,
în dosar nr. 2201/297/2017, având ca obiect
fond funciar. Anton Constantin este introdus
în cauză în calitate de moştenitor după Anton
Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Statele Unite ale Americii.
l Sonea Saveta este citată pentru data de
18.11.2021, ora 12.00, la Judecătoria Săveni, în
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză
în calitate de moştenitoare după Frunzete
Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul
Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.
l Bumbia Ana este citată pentru data de
18.11.2021, ora 12.00, la Judecătoria Săveni,
în dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect
fond funciar. Bumbia Ana este introdusă în
cauză în calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în
satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul
Botoşani.
l Ferarra Giuseppe asociat al SC VP Junior
Peppe Import Export SRL, cu ultimele domicilii cunoscute în Vulcan, Jud Hunedoara și
Cava De Tirreni, Italia, este chemat la Curtea
de Apel Alba Iulia, camera 11 - Sala de
şedinţă „I.L.Georgescu“, în ziua de
17.11.2021, Completul C3Apel, ora 10:00, in
calitate de Intimat, în proces cu Regine
Vincenzo - asociat al SC VP Junior Peppe
Import Export SRL - dom. proc. ales în calitate de Apelant, opoziţie. În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă,
dacă se solicită în scris acest lucru de către
una din părţi.

l Goiceanu Mioara Florica cheamă la
Judecătoria Craiova pe Goiceanu Daniela,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Craiova,
Str.Bîrsești, nr.5, județul Dolj, în dosar
20365/215/2010, termen 17.11.2021, ora
10.00, Complet Civil 13.
l La Judecătoria Slatina, jud.Olt, str.Lipsc a n i , n r. 4 9 , s e a f l ă p e r o l d o s a r
nr.5301/311/2021, având ca obiect „declarare judecătorească a morţii numitei
Petrescu P.Elena, în baza art.49 cod civil”,
reclamant Petrescu Mihai, cu termen la
data de 22.11.2021, ora 10.00, CC5 sala 2;
mai sus-numita Petrescu P.Elena, născută
în anul 1905, în localitatea Poboru, jud.
Olt, a fost fiica numiţilor Petrescu Petre
(Zdreanţă) și Petrescu Ana/Anuța. Persoanele care au interes în prezenta cauză se
pot adresa Judecătoriei Slatina, jud.Olt, în
termen legal de la publicarea acestui
anunţ.

DIVERSE
l Partidul Românilor de Pretutindeni
anunță modificările aduse la actul constitutiv
- organele de conducere, făcute conform art.
25 din Legea nr.14/2003, care fac obiectul
dosarului nr. 21087/3/2021, Tribunalul Municipiului București - Secția IV Civilă, cu
termen de soluționare pe data de 25.11.2021,
ora 12:00.
l Ghyka Tudora Maria Safta și Ghyka
Eliza Maria Ioana (prin SC IRISILVA
SRL), titulare ale planului „Amenajament
silvic UP I Ghyka”, amplasat în UAT-urile
Andreiașu, Poiana Cristei și Cotești, jud.
Vrancea, anunță publicul interesat asupra
definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice a acestuia în data
de 17.12.2021, în format electronic. Amenajamentul silvic și Raportul de mediu pot fi
consultate la sediul APM Vrancea din
Focșani, str Dinicu Golescu, nr 2 și la sediul
OS Ingka Investments SRL din Focșani,
Str. Vâlcele, Nr. 26, Jud. Vrancea, de luni
până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri
între orele 8.00 – 14:00. Observațiile și
sugestiile vor fi transmise în scris și sub
semnătură la sediul APM Vrancea până la
data de 17.12.2021.
l Cîță Alexandru Cătălin anunță publicul
interesat asupra: depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„construire hala service auto-P+1Ep,
imprejmuire teren, amenajare incinta, organizare de santier si utilitati”, propus a fi
amplasat în T97, P313, LOT.2, NC.55853,
Str. Centurii, nr.7, Com. Jilava, Jud.Ilfov.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov
Bucureşti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și
la sediul Icosaedru SRL din Bucuresti-sect.
3, Str. Stiubei nr.15, în zilele de Luni-Joi,
intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protecţia Mediului.Ilfov.
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l Legumele Noastre Locale Cooperativa
Agricola anunță publicul interesat asupra
realizării primei versiuni a planului și declanșarea etapei de încadrare la „PUZ Zonă
Mixtă Agro-Industrială”. Consultarea primei
versiuni a planului se face la Primăria
Fundulea, cu sediul din județul Călărași,
Orașul Fundulea, strada 22 Decembrie,
numărul 151, în zilele de luni până vineri,
între orele 9.00-13.00. Comentarii/sugestii se
primesc la sediul APM Călărași, șoseaua
Chiciu, numărul 2, județul Călărași, în zilele
de luni până vineri, între orele 9.00-13.00, tel./
fax: 0242.315.035 și 0242.311.926, precum și
pe adresa: office@apmcl.ampm.ro în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
l LIDL Imobiliare Romania Management
SCS prin Hincu Bianca, cu domiciliul în jud.
Prahova, com.Nedelea, satul Ariceștii Rahtivani, str.DN72, titular al notificării privind
Întocmire PUZ cu scopul: „Construire
clădire P+1E -Magazin retail, amenajări
exterioare, spații verzi plantate, alei și accese
carosabile și pietonale, parcări pentru maşini
electrice, racorduri la drumurile publice,
bariere de acces, împrejmuire, amplasare
semnale publicitare, branşamente la utilități,
desființare clădire existentă, organizare de
şantier”, propus a se realiza în jud.Constanța,
oraşul Năvodari, str.Constanței nr.2D, anunţă
publicul interesat că, în urma parcurgerii
etapei de încadrare din şedinţa CSC din data
de 20.10.2021, s-a luat decizia supunerii
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Publicul poate formula comentarii privind
decizia etapei de încadrare pe care le transmite în scris Agenției pentru Protecţia
Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, tel./fax:
0241.546.696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
l Partidul București 2020 anunță, potrivit
art.18 alin.(3) din Legea nr.14/2003, că a
formulat cerere de modificare a Statutului
Partidului privind adresa Sediului Central,
după cum urmează, „Art.3 (1) Sediul Central
al Partidului Bucureşti 2020 este în București,
Sector 4, Complexul Hotelier „Rin Grand
Hotel”, Șoseaua Vitan-Bârzești, nr.7D-7E,
corp C, et.2, camera 2025”. Cererea a fost
înregistrată pe rolul Tribunalului BucureștiSectia a 5-a Civilă, sub nr.31304/3/2021.
l Societatea Perfect Glam 2020 SRL, CUI:
RO43276680, J35/3248/03.11.2020, sediul:
Timișoara, str.Simion Bărnuțiu, nr.13,
Camera 3, demisol, jud. Timiș, cod poștal:
300133, destinatar înregistrat:

RO0108300YY00/27.04.2021, e-mail: perfectglam2020@gmail.com, tel.0722.566.429.
Declarație privind prețurile de vânzare cu
amănuntul pe sortimente de țigarete. Începând cu data de 04.11.2021, prețurile de
vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele: 1.Gold 22 Black19RON; 2.Gold 22 Red- 19RON; 3.Gold 22
Blue- 19RON.

LICITAȚII
l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la auto
marca Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr.
km 375.063, la pretul de 5.000 lei, cu TVA
inclus. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0787.344.547/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de
05.11.2021, ora 11:00, iar in cazul in care
bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 08.11.2021,
10.11.2021, 12.11.2021, 15.11.2021,
17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021,
24.11.2021, 26.11.2021, la aceeasi ora.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar
al Spartacus Security SRL, desemnat prin
Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a
VII - a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in proprietatea Spartacus Security SRL, constand in Cablu NHXH-J 3x1,5
E90 (405 buc), Microfon Activ (41 buc),
SP4000+K10+CUTIE (1 buc), Sirena Interior
(1 buc), PH4-12 Acumulator 12V/4Ah (1 buc),
Media Convertor (1 buc), Modul SFP (2 buc),
Organizator 1 U (10 buc), Patch Panel CAT
5E (4 buc), LKM 593X Detector Fum (15
buc), LKM BOX (15 buc), in valoare totala de
526,5 RON exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.11.2021 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunurile mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza
licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi

loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00.Date
despre starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Penitenciarul -Spital Mioveni, cu sediul în
loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, jud. Argeş,
telefon/ fax 0248.260.000/ 560, 0248.260.143
sau 0724.800.909, organizează, în data de
19.11.2021 ora 09.00, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri
scoase din funcţiune: -1 buc. Autobuz
Grivbuz G 12 TP -preţul de pornire a licitaţiei
4.964,00 lei; -1 buc. Dacia Super Nova Clima
E3 E7 JA2/60CV -JH -preţul de pornire a
licitaţiei 678,00 lei. Autovehiculele pot fi
văzute la sediul Penitenciarului -Spital
Mioveni, în loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1,
jud. Argeş, de luni până vineri între orele
08.00 -14.30. Pentru a putea participa la licitaţie, potenţialii participanţi, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să achite
taxa de participare în cuantum de 20 lei, ce
reprezintă contravaloarea Caietul de sarcini
ce se va ridica de la sediul Penitenciarului
-Spital Mioveni; -să constituie garanţia de
participare în cuantum de 10% din preţurile
inițiale de vânzare rezultate în urma evaluării
bunurilor, pentru fiecare reper la care ofertantul doreşte să oferteze (respectiv 496,40 lei
pentru Autobuz Grivbuz G 12 TP și 67,80 lei
pentru Dacia Super Nova); -să prezinte documentele de participare solicitate prin caietul
de sarcini începând cu data 15.11.2021, până
la ora 08.30, în fiecare zi a desfăşurării licitaţiei. În situaţie de neadjudecare, licitaţia se va
relua în data de 24.11.2021, ora 09.00 -caz în
care preţul va fi diminuat cu 20% din preţul
de pornire a licitaţiei. În situaţia în care nici
de această dată nu se adjudecă, licitaţia se va
repeta în data de 29.11.2021, ora 09.00 -caz în
care preţul va fi diminuat cu 40% din preţul
stabilit pentru prima licitaţie.
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l Concesionare teren in suprafata de 4000
MP aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava. 1. Informaţii generale
privind concedentul: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa
nr. 93, Comuna Miroslava, cod 707305, Jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren intravilan sat Uricani,
comuna Miroslava, jud Iași, NC 92999
pentru construire hală industrială de
producție. Redevența: este de minim: 2412
euro/an. 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 12.11.2021, orele 13.30. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 12.11.2021, orele 13.30. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 19.11.2021, orele 13.30;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
22.11.2021, orele 11.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, şi adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi,
Secţia contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28.10.2021.
l Concesionare pajisti aparținând domeniului public al comunei Miroslava 1. Informaţii generale privind concedentul:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod

fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str.
Constantin langa nr. 93, Comuna Miroslava,
cod 707305, Jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: pajiști aparținând domeniului public al comunei Miroslava crescătorilor de animale persoane fizice
și/sau juridice având animalele înscrise în
registrul agricol și RNE. Redevența: este de
minim: 150 lei/an/ha. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 12.11.2021, orele 13.30. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 12.11.2021, orele 13.30. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 19.11.2021, orele 13.30;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
22.11.2021, orele 10.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, şi adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi,
Secţia contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28.10.2021.

5002100. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: -spațiu de 42.72mp, din clădirea
Baie comunală, situat în comuna Bârca, Str.
Mihai Viteazu nr.257, bun ce aparține domeniului public al Comunei Bârca, conform
H.C.L.nr.33 din 20.08.2021 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: La cerere, de la sediul instituției,
Primăriei Comunei Bârca, comuna Bârca,
Str.Mihai Viteazu nr.257, județul Dolj. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei
Comunei Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai
Viteazu nr.257, județul Dolj. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12/11/2021, ora 16.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 22/11/2021, ora 12.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai
Viteazu nr. 257, județul Dolj, la Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 22/11/2021, ora 14.00, Primăria
Comunei Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai
Viteazu nr.257, județul Dolj. 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: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova,
Str.Brestei nr.12, județul Dolj, telefon:
0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29/10/2021.

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 Comuna Bârca, comuna Bârca, Str.
Mihai Viteazu nr.257, județul Dolj, telefon:
0251/356.214, fax: 0251/356.116, e-mail:
primaria.barca@yahoo.ro, cod fiscal

l Pierdut Autorizație de reamenajare
nr.247-B din 03.05.2007. O declar nulă.

PIERDERI
l Pierdut Insignă I.P.A., seria I.P.A., nr. RO
95011, Portofel I.P.A. și Legitimație P.L.I.,
eliberate de I.P.A. București pe numele
Pascaru Ovidiu- Mihai. Se declară nule.

