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l SC Albrom SRL, cu sediul în Loc. Borșa,
oraș Borșa, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
200/C, jud. Maramureș, angajează 2 femei de
serviciu, 2 muncitori necalificați. 0745.580.002.
l Marina &Santis SRL, CUI 1906585, angajează bucătari, ajutori bucătari, barmani,
ospătari, personal întreținere și reparații
spații hotaliere, îngrijitor spații hoteliere.
Relații la tel.0749.165.434.
l Confort Culinar SRL, CUI 39989545,
angajează ajutor bucătari, bucătari, ospătari,
barman. Relații la tel. 0763.270.467.
l SC Negres Group SRL din Slatina, jud.Olt,
angajează 6 Ajutori bucătar, cu cod COR
941101. Se solicită cunoștințe de limba
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de email: documentesuport@gmail.com până la data de 30.06.2022.
l SC Foori SRL angajează muncitor necalificat în agricultură, cod COR 921302. CV se
depun la adresa de email: officemvtop@
gmail.com, iar selecția va avea loc în data de
25.06.2022. Tel.0766.274.206.
l PF Iancu Nicolae angajează îngrijitor
animale, cod COR 921201. CV se depun la
adresa de email: officemvtop@gmail.com, iar
selecția va avea loc în data de 25.06.2022. Tel.
0766.274.206.
l SC Global Multidev SRL, cu sediul în
Ciocănari, jud.Dâmbovița, angajează muncitori necalificați la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
grasie, parchet. CV-urile se pot depune pe
adresa de email: paulavisu@yahoo.com până
la data de 27.06.2022. Interviurile vor avea loc
în data de 28.06.2022, între orele 09.30-15.30,
la sediul societății.
l SC Trio Sss SRL angajează ajutor de
bucătar cod COR 941101. CV se depun la
adresa de email officemvtop@gmail.com iar
selecția va avea loc în data de 25.06.2022.
Tel.0766.274.206.
l SC Rotec SRL angajează operator la
mașini unelte cu comandă numerică cod
COR 722323 și strungar universal cod COR
722413. CV se depun la adresa de email: officemvtop@gmail.com iar selecția va avea loc
în data de 25.06.2022. Tel.0766.274.206.
l Pilastru Construct S.R.L. ,anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 1 post de
muncitor necalificat in constructii,1 post de
faiantar, 1 post de zugrav, 1 post de dulgher, 1
post de inginer constructii si 1 post de zidar.
CV-urile se pot trimite la adresa de mail: chr.
esat@gmail.com, pana la data de 27.06.2022.
l Zingher Construct S.R.L. , anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 9 posturi de
muncitor necalificat in constructii, 1 post de
tamplar universal, 2 posturi de electrician in
constructii, 3 posturi de ingrijitor cladiri, 1
post de instalator instalatii tehnico-sanitare,
si 1 post de inginer constructii civile, industriale si agricole. CV-urile se pot depune la
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la
data de 27.06.2022.
l Facdo Impex S.R.L., anunta vacantarea a 5
posturi de muncitor necalificat, un post de
zugrav si un post de macaragiu. CV-urile se
pot depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com, pana la data de 27.06.2022.
l SC Lenox Prod SRL, București, angajează
muncitori necalificați la montare, asamblare
piese încălțăminte. Cerințe: studii generale,
limba engleză nivel conversațional, experiența nu este necesară. Informații la nr.
0726.256.265, CV la adresa: office@lenoxgroup.ro
l SC Goldbeck Development SRL, cu sediu
în Mun. Sf. Gheorghe Str. Gen. Grigore Balan
Nr. 45, Jud. Covasna, J14/452/2021, CUI RO
4532885, angajează muncitori necalificaţi la
demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie parchet COD COR
931301. Rugăm CV la cervoneacs@gmail.com
l Societate comercială în domeniul amenajării spațiilor verzi, cu sediul în București,
angajează personal pentru postul de Îngri-

jitor spațiu verde. Program de lucru: norma
întreagă- 8 h/zi, salariu de încadrare
2.750RON +tichete masă. Cerințe: studiiminim gimnaziu, permis de conducere cat. B,
C- avantaj. Selecția se va face în data de
29.06.2022, pe bază de CV transmis la adresa
de email: comercial@winland.ro sau pe whatsapp la nr. de telefon: 0726.335.172.
l Bass Best Food SRL angajează 10 lucrători
pe postul de Ajutor de bucătar (COR 941101)
locația din Bucureşti Sectorul 4, Bulevardul
Regina Maria, Nr.23. Candidații trebuie să
aibă studii de gimnaziu, să cunoască specificul postului, să cunoască limba engleză la
nivel mediu și să dețină cunoștințe minime de
operare calculator. Programări interviu la
adresa de e-mail: diditelion2015@gmail.com
l Grupul de Sprijin al Forţelor Navale
Constanţa, cu sediul în strada Ştefăniţă Vodă
nr.4, judeţul Constanţa, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi vacante de
personal civil contractual conform HG
nr.286/2011: -Inginer grad I -nr.posturi 1
(studii superioare în domeniul construcții
civile, industriale și agricole, minim 3,6 luni
vechime în specialitatea studiilor); -Muncitor
calificat I (vopsitor auto) -nr.posturi 1 (studii
medii/generale/calificare în domeniul
postului, minim 6,6 luni vechime în domeniul
de activitate); -18.07.2022, ora 10.00 -proba
scrisă; -22.07.2022, ora 10.00 -interviul;
- data-li m ită de depunere a dosa relor
-08.07.2022, ora 15.00; -Depunerea dosarelor
se va face la sediul Grupului de Sprijin al
Forţelor Navale, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare sau pe site-urile www.
navy.ro, www.posturi.gov.ro. -Concursul se va
desfășura la sediul UM 02154. -Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
0241/667985/0241/667011 interior 238, 461.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Tulcea, scoate la concurs (pe perioadă nedeterminată): 1 post muncitor calificat I: -absolvent de școala generala (8 ani/10
ani) și curs de calificare de profil: electromecanic /mecanic/ electrician- vechime necesară
în profil pentru ocuparea postului mai mare
de 2 ani; 3 posturi muncitor calificat II- absolvent de școala generala (8 ani /10 ani) și curs
de calificare de profil: electromecanic/
mecanic/ electrician- vechime necesară în
profil pentru ocuparea postului 1 an- 2 ani.
Proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 11.00 şi
proba interviu în data de 21.07.2022, ora
11.00. Toate probele se vor susţinute la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare
Tulcea, str.Viticulturii, nr.10. Dosarele de
concurs se vor depune până pe data de
08.07.2022, 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 Liceul Matei Basarab, cu sediul în Craiova,
str.Vasile Alecsandri nr.113 judeţul Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: administrator
financiar-contabil șef cu normă întreagă,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul instituției astfel:
-Proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00;
-Proba practică în data de 20.07.2022, ora
10.00; -Proba interviu în data de 22.07.2022,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -superioare Economice;
-vechime -minim 10 ani vechime în muncă;
-vechime pe funcție de contabil în instituții de
învățământ -4 ani în specializarea studiilor;
-specializare -finanțe bănci. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Liceului „Matei Basarab”,Craiova. Relaţii suplimentare la sediul
Liceului „Matei Basarab”, Craiova, persoană
d e c o n t a c t : Ur z i c e a n u A n a t e l e fo n
0351/428.020, fax 0351/428.020.
l Primăria Oraș Balș, cu sediul în str. N.
Bălcescu nr.14, județul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
contractuale perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011
cu modificările și completările ulterioare,
astfel: -1 post Șef Birou la Biroul Administrativ; -1 post referent treapta I la Compartiment Evidența Persoanelor. Condiții specifice:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
Pentru postul de Șef Birou: -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în specializarea științelor
economice/juridice; -Minimum 2 ani vechime
în specialitatea studiilor; Pentru postul de
referent treapta I: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Minimum 4 ani
vechime în muncă. Candidații vor îndeplini
condițiile prevăzute la art.3 din
H.G.nr.286/2011 republicată. Concursul va
avea loc în data de 19.07.2022, ora 10.00, proba
scrisă și în data de 22.07.2022, ora 10.00
interviu, la sediul Primăriei Orașului Balș din
str.N.Bălcescu nr.14, județul Olt. Dosarele de
concurs se depun la sediul Primăriei,
Compartiment Resurse Umane, în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în
perioada 27.06.2022-08.07.2022, ora 13.00.
Bibliografiile se afișează la sediul Primăriei
Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul Primăriei Orașului Balș, www.primariabals.eu.
Relații suplimentare se pot obține la telefon
0249/450.145.
l Primăria Comunei Iveşti, cu sediul în sat
Ivești, str.Prinicipală nr.243, județul Vaslui,
organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de -Guard în cadrul compartiment u lu i ad m i n ist rat iv-gospodă re s c,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura la sediul Primăriei Comunei
Ivești astfel: -Proba scrisă în data de
18.07.2022, ora 11.00; -Proba interviu în data
de 20.07.2022, ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Nivelul studiilor -studii
generale/profesionale/medii; -Vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului -fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei
Ivești, județul Vaslui. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Ivești, persoana de
contact: Bejan Mircea, telefon 0733.682.410,
e-mail: primaria_ivesti@yahoo.com.
l Administrația Comercială Sector 6, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale de execuție
vacante: -Referent de Specialitate IA în
cadrul Comp. Publicitate. Cerințe: Studii
superioare cu diplomă de licență în ştiințele
comunicării. Vechime minimă în specializarea studiilor- 5 ani. -Referent de Specialitate IA în cadrul Serviciului Administare
Piețe. Cerințe: Studii superioare cu diplomă
de licență. Vechime minimă în specializarea
studiilor- 5 ani. -Referent II în cadrul Serviciului Administrare Piețe. Cerințe: Studii
medii cu diplomă de bacalaureat. Vechime
minimă în specializarea studiilor- 3 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției
din Şos. Virtuții nr.148 Sector 6, în data de
18.07.2022 orele 10.00 proba scrisă. Data și
ora susținerii interviului se va afișa odată cu
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de
înscriere se pot depune în 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunțului. Pentru alte
detalii va solicităm să vă adresaţi Compartimentului RU SSM PSI din cadrul Administrației Comerciale Sector 6 tel. 021.316.12.97.
l Având în vedere prevederile din Legea nr.
153/2017 şi ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011.
Centrul Cultural Județean Arad organizează
concurs pentru ocuparea unui post de
execuție vacant, în regim contractual, pe
durată nedeterminată: - un post de inspector
de specialitate GP II la Serviciul Programe,
Proiecte Culturale și Gestionarea Fondurilor
Nerambursabile. Condiţiile specifice de
ocupare a postului de inspector de specialitate GP II la Serviciul Programe, Proiecte
Culturale și Gestionarea Fondurilor Nerambursabile:- studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă; - vechimea
minimă în specialitatea studiilor absolvite: 3
ani; - cunoașterea unei limbi de circulație
internațională (minim nivel mediu); - cunoștințe medii operare calculator; - posesor
permis de conducere categoria B. Concursul
se organizează la sediul Centrului Cultural
Judeţean Arad, str. Gheorghe Barițiu nr.16, în
data de 18.07.2022 ora 10, proba scrisă, iar în
data de 20.07.2022, ora 10, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până în data de 07.07.2022, ora 14, la
Centrul Cultural Județean Arad, camera 01.
Persoană de contact – Crișan Silvia, tel.
0357/405386.

l Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul în
Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta
patinoar), cod fiscal 39493486, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de execuţie de consilier, grad IA –
metodolog – Compartiment medical si metodologic – 1 post. Concursul constă în 3 etape
succesive, dupa cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; interviu. Proba
scrisă va avea loc pe data de 18.07.2022, ora 11.
Proba interviu va avea loc pe data de
21.07.2022, ora 11.00. Condiţii de participare la
concurs: - studii superioare in domeniul educatiei fizice si sportului; - studii postuniversitare
in domeniul educatiei fizice si sportului; vechime în specialitatea studiilor absolvite
minim 5 ani; - vechime minim 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică prezinta
avantaj. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, la registratura
Clubului Sportiv Municipal Galati, din Bd. G.
Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar) si trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Clubului Sportiv Municipal Galati din Bd. G.
Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar), nr. de telefon
03366802557, persoană de contact Gillda
Mihaela Micu –Compartiment Resurse Umane
și Juridic.
l Școala Gimnazială Nr. 26, cu sediul în
strada Vadul Sacalelor, nr. 2, organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant de
Muncitor Calificat 1M cu jumatate de normă
(0,5), pe perioadă nedeterminată, din cadrul
compartimentului nedidactic, pe perioadă
nedeterminată. Concursul se va susține la
sediul instituției și constă în parcurgerea
următoarelor etape: Selecție dosare =
11.07.2022. Probă scrisă = 22.07.2022. Probă
practică = 26.07.2022. Interviu = 28.07.2022.
Afișare rezultate finale = 29.07.2022. Cei
interesați, vor putea depune dosarele la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 26, Galați până
la data de 13.07.2022, ora 15. Informații
suplimentare se pot obține direct la avizierul
instituției sau la telefon 0236/413954.
l Primăria Comunei Mircea-Vodă, Județul
Brăila, cu sediul în Comuna Mircea-Vodă, Str.
Mircea cel Bătrân nr. 42 Județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui post de
personal contractual vacant după cum
urmează: -1 muncitor calificat Tr. II în cadrul
Compartimentului Deservire/ Administrativ
în data de 18.iulie.2022, ora 10.00 proba scrisă
și în data de 21.iulie ora 10, interviu. Condiții
specifice pentru ocuparea postului vacant: a)
Studii - Minim Școală profesională cu calificare mecanic sau curs de specializare în
domeniul utilaj terasier; b) Permis de conducere categoriile B; c) Să posede bune condiții
de mecanică; d) Fisa medicală eliberată de
medicul de medicina muncii, conform adeverinței de la medical de familie cu mențiunea
APT; e) Cazier judiciar; f) Se solicită vechime
de 10 ani. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Mircea-Vodă Str. Mircea
cel Bătrân nr.42 Județul Brăila în data de
18.iulie.2022, ora 10.00- proba scrisă şi data de
21.iulie.2022- ora 10 interviu. Dosarele de
înscriere de depun la sediul Primăriei
Comunei Mircea-Vodă, Județul Brăila în
termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României partea a III-a. Relații
suplimentare si bibliografia se afișează pe siteul www.primariamirceavoda.ro şi la sediul
Primăriei Comunei Mircea-Vodă, Județul
Brăila telefon 0239/669583, persoană de
contact d-na Bordei Getuța.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar vacant, până la revenirea titularului de drept pe post, funcţie contractuală de
execuţie, perioadă determinată: Biroului
Economic- Consilier gradul II. Concursul se
va desfăşura după calendarul următor:
-Proba scrisă- în data de 11.07.2022, ora 10.00;
-Proba interviu- în data de 15.07.2022, ora
10.00. Cerinţele postului Consilier gradul II:
-studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă– specializarea: finanțe-
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contabilitate, contabilitate şi informatică de
gestiune, economie și finanțe, finanțe și bănci;
-vechime în specialitate minim 6 luni. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 5 zile
lucrătoare de la afişarea anunțului pe site-ul
(www.ocpint.ro) şi pe site-ul (www.ancpi.ro),
în timpul programului normal de lucru.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
O.C.P.I. Neamţ, la adresa sus-menţionată,
telefon 0233-21.71.42.
l Unitatea Militară 01810 Mediaș din Ministerul Apărării Naționale organizează concurs
pentru încadrarea unui post vacant de
Muncitor Calificat, treapta I (Lăcătuș
Mecanic), la formațiunea de cazarmare, cu
diplomă de absolvire sau atestat profesional de
calificare în domeniul Mecanic, 9 ani vechime
în muncă. Concursul se va desfășura, la sediul
U.M. 01810 Mediaș, astfel: -data limită de
depunere a dosarelor: 08.07.2022, până la ora
14.00; -proba scrisă: 18.07.2022, începând cu
ora 09.00; -interviu: 22.07.2022, începând cu
ora 11.00. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul U.M. 01810
Mediaș, strada Angărul de Sus, nr.57, localitatea Mediaș, județul Sibiu, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretarului comisiei de concurs:
Plt.maj. Borcea Marius, la telefon 0269.844895,
int.114, de luni până vineri, între orele 08.0015.00.
l Ministerul Energiei organizează concurs în
data de 20.07.2022, ora 10.00 (proba scrisă),
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a unui post vacant aferent funcției contractuale de execuție de consilier gr. IA din
cadrul Direcției Generale Piețe de Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri –
Direcția Energie Electrică– Serviciul Energie
Electrică și Autorizări. Pentru ocuparea
postului sunt necesare: - studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu
diploma de licență sau echivalentă; -vechime
în specialitate necesară: minimum 3 ani.
Înscrierea candidaților se realizează în perioada 27.06-08.07.2022 la sediul Ministerului
Energiei din Strada Academiei nr.39–41,
Sector 1, București, etaj 3, camera 3.1.2. (în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ). Concursul constă în
3 etape succesive şi anume: selecţia dosarelor
de înscriere, probă scrisă şi interviul. Proba
scrisă și interviul vor avea loc la sediul Ministerului Energiei din Strada Academiei
nr.39–41, Sector 1, București. Conform prevederilor art.24 alin.(5) din Regulamentulcadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, interviul se va susţine în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Informaţii suplimentare se
obţin de pe site-ul www.energie.gov.ro/Despre
noi/Organizare/Cariere/Concursuri, la sediul
instituției și la nr. de tel. 0374 496 826 –
Direcția Resurse Umane și Relații Publice.
l Ministerul Energiei organizează concurs în
data de 20.07.2022, ora 10.00 (proba scrisă),
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unui post vacant aferent funcției contractuale
de execuție de șofer I din cadrul Direcției
Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii
Interne– Serviciul Logistică, IT, Arhivă și
Registratură. Pentru ocuparea postului sunt
necesare: -studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat/
studii generale, -permis de conducere:
minimum categoria B, obținut de minimum 3
ani, -vechime în muncă: minimum 3 ani.
Înscrierea candidaților se realizează în perioada 27.06-08.07.2022 la sediul Ministerului
Energiei din Strada Academiei nr.39–41,
Sector 1, București, etaj 3, camera 3.1.2. (în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ). Concursul constă în 3
etape succesive şi anume: selecţia dosarelor de
înscriere, probă scrisă şi interviul. Proba scrisă
și interviul vor avea loc la sediul Ministerului
Energiei din Strada Academiei nr.39–41,
Sector 1, București. Conform prevederilor
art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, interviul se va susţine în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Informaţii suplimentare se
obţin de pe site-ul www.energie.gov.ro/Despre
noi/Organizare/Cariere/Concursuri, la sediul
instituției și la nr. de tel. 0374 496 826 –
Direcția Resurse Umane și Relații Publice.

l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante– personal contractual- în
baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractuale,
completată şi modificată prin HG nr.
1027/2014- în data de 19.07.2022- proba scrisă,
respectiv în data de 25.07.2022- interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului
României până la data de 08.07.2022, ora
12:00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
021.312.36.19 int.107. Posturi vacante:
Concursul se va desfășura la sediul Aeroclubului României din București, sector 1, B-dul
Lascăr Catargiu nr.54, în data de de
19.07.2022- proba scrisă, la ora 10:00,
respectiv în data de 25.07.2022- interviu,
începând cu ora 10:00. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile specifice pentru postl
scoase la concurs, astfel: •Pilot aeronavă Cl.a
III–a -1 post în cadrul Serviciul Certificare
Personal Balon și Planor din cadrul sediului
Aeroclubului României. -studii medii şi
licenţă de personal navigant; -deţinător al
licenţei de pilot pentru minim o clasă/un tip
de aeronave; -vechime– nu este cazul. Calendarul de desfăşurare a concursului: -27.06–
08.07.2022- depunere dosare înscriere
concurs (ora 12,00); -12.07.2022- selecţie
dosa re şi a fisa re rezu lt at ora 12,0 0;
-13.07.2022- depunere contestaţii selecţie
dosare; -14.07.2022- soluţionare contestaţii
selecţie dosare şi afişare rezultat, ora 12,00;
-19.07.2022- proba scr isă– ora 10.0 0;
-20.07.2022- afişare rezultate proba scrisă,
ora 12,00; -21.07.2022- depunere contestaţii
proba scrisă, ora 12,00; -22.07.2022- soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare
rezultat, ora 12,00; -25.07.2022- interviu
începând cu ora 10,00; -26.07.2022- afişare
rezultate interviu, ora 12,00; -27.07.2022depunere contestaţii interviu ora 12,00;
-27.07.2022- soluţionare contestaţii interviu şi
afişare rezultate finale. Nota: Programarea
candidaţilor pentru interviu se va afişa pe
site-ul instituţiei în data de 20.07.2022, ora
12:00. •Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale, conform art.3 al Regulamentu-
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l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată prin H.G. 347/1990 cu finanțare de la
bugetul statului, subordonată Academiei
Române, organizează, pentru punctul de lucru
din Piața Lahovari, nr.9, Sector 1, București în
condițiile Regulamentului- cadru de organizare
și desfășurare a concursului pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul
unității Casa Oamenilor de Stiință– Clubul
Oamenilor de Știință , concursuri, pentru
ocuparea cu normă întreagă și durată nedeterminată a 5 posturi contractual vacante: •1 post
Șef formație muncitori gr.II/Bucătar șef; •1
post Șef formație muncitori gr.II/Șef de sală; •1
post Muncitor calificat I/ Ospătar; •1 post
Muncitor calificat II/Barman; •1 post Bucătar.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru 2 posturi Șef formație
muncitori gr.II –Bucătar șef / Șef de sală:
-Studii medii și calificare în domeniu; -Vechime
în domeniu minim 5 ani; -Cunoașterea noțiunilor fundamentale de igienă; -Cunoştinţe de
legislaţie specifică locului de muncă. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs pentru postul de Bucătar: -studii generale/ medii; -vechime în specialitatea postului–
1 an. Condițiile specifice necesare în vederea
participării la concurs postului de Muncitor
calificat II/ Barman: -studii generale/ medii și
calificare în domeniu; -vechime în specialitatea
postului– 1 an. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs pentru postul de
muncitor calificat I /Ospătar: -studii generale/
medii și calificare în domeniu; -vechime în
specialitatea postului– 1 an. 1. Afișarea anunțului detaliat la sediul unității Casa Oamenilor
de Știință și pe site-ul http://www.cos-restaurant-bucuresti.ro/ se face în data de 24.06.2022.
2. Data limită până la care se pot depune
personal actele pentru dosarul de concurs la
sediul unității este 08.07.2022 ora 14.00. 3.
Etapa I –selecție dosare– 11.07.2022, ora 15.00.
4. Etapa II –Proba practică– 18.07.2022:
-Pentru postul Șef formație muncitori gr.II/
Bucătar șef -ora 10.00; -Pentru postul Bucătarora 10.00; -Pentru postul Șef formație muncitori gr.II/ Șef de sală- ora 11.00; -Pentru postul
Muncitor calificat I/ Ospătar- ora 12.00; -Pentru
postul Muncitor calificat II/Barman– ora
13.00. 5.Etapa III –Interviul– 20.07.2022:
-Pentru postul Șef formație muncitori gr.II/
Bucătar șef -ora 10.00; -Pentru postul Bucătarora 10.00; -Pentru postul Șef formație muncitori gr.II/Șef de sală -ora 11.00; -Pentru postul
Muncitor calificat I/Ospătar- ora 12.00; -Pentru
postul Muncitor calificat II/Barman– ora 13.00.
Secretariatul comisiei de concurs între orele
09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de către
Macovei Rebe c a și Dobre Doi na, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06/ interior 2708,
e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat se va afișa la sediul unității Casa Oamenilor
de Știință /Clubul Oamenilor de Știință și pe
site-ul http://www.cos-restaurant-bucuresti.ro/.

lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare: a) are cetățenia
română, cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba română, scris și
vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d) are capacitate deplină
de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Informaţii privind înscrierea la
concurs şi depunerea dosarelor: •Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile minime de
vechime în specialitate necesare exercitării
funcţiei. •În termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului, respectiv până în data
de 08.07.2022 ora 12:00, candidaţii depun
dosarul de concurs care va conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se pune la
dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane
al Aeroclubului României); b) Copia actului
de identitate; c) Copia diplomei de studii şi a
altor acte care atestă efectuarea specializării;
d) Copii licenţe/carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic care atestă specializarea pentru
postul solicitat. Toate licențele /calificările
trebuie să fie în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului; e) Copia carnetului de
muncă şi/sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi după caz, vechimea în
specialitate necesare ocupării funcţiei; f)
Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h)
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de medicul de
familie sau de către unităţi sanitare abilitate
şi care să conţină în clar, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia– în format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. •Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e)
vor fi prezentate şi în original, în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov,
în temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, scoate la concurs a
urmatoarele posturi contractuale vacante: -1
post referent, treapta I, în cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Condiţii:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -condiţii de vechime: minimum 5 ani.
Data limită depunere dosare: 11.07.2022, ora
12:00, la sediul Primăriei oraşului Bragadiru.
Concursul începe în data de: 19.07.2022, ora
10:00– proba scrisă. Data şi ora interviului
vor fi comunicate ulterior, întrucât interviul
se susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la
data probei anterioare, iar data şi ora se
afișează obligatoriu cel târziu odată cu rezultatele obţinute la proba scrisă. Concursul se
desfăşoară la sediul Primăriei oraşului
Bragadiru, judeţul Ilfov din Şoseaua Alexandriei, nr.249. Anunţul, bibliografia, tematica
de concurs şi alte documentele aferente
concursului, se află afişate pe portalul
posturi.gov.ro, la avizierul unităţii şi pe
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei oraşului Bragadiru,
la telefon 021/4480795 şi pe e-mail- resurseumane@primariaorasbragadiru.ro.
l Anunţ privind organizarea concursului
pentru încadrarea a 5 posturi vacante de
execuţie de personal civil contractual: În perioada 24.06-03.08.2022 (data primei probe de
concurs fiind 18.07.2022), la sediul Unităţii
Militare 01357 Bucureşti , B-dul Ghencea
nr.43A, sector 6, se organizează concursul
pentru încadrarea următoarelor posturi
vacante de execuţie de personal civil contractual: 1. Inginer debutant Gr.II-I specialist I A
(Inginer gr.II); condiţii -studii superioare de
lungă durată cu diplomă de licenţă în unul din
următoarele domenii tehnico-inginereşti:
specializare automatică/ electronică/ electrotehnică/ telecomunicaţii; minim 3 ani vechime
în muncă; 2. Muncitor calificat II (lăcătuş
montator agregate energetice şi de transport);
condiţii- studii medii tehnice, cu diplomă de
bacalaureat sau şcoală profesională tehnică
(specializare lăcătuş montator agregate energetice şi de transport sau similar), minim 6 ani
vechime în muncă; 3. Muncitor calificat II
(mecanic auto); condiţii -studii medii tehnice,
cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională tehnică (mecanic auto sau similar),
minim 6 ani vechime în muncă; 4. Muncitor
calificat II (sudor); condiţii- studii medii
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau şcoală
profesională tehnică (specializare sudor),
minim 6 ani vechime în muncă; 5. Muncitor
calificat II (electronist telecomunicaţii);
condiţii -studii medii tehnice, cu diplomă de
bacalaureat sau şcoală profesională tehnică
(Curs/ şcoală postliceală de depanare
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LICITAȚII
ANUNȚ
COMUNA BREBU-NOU, OFERTE
cu sediulSERVICIU
în satul Gărâna, nr. 66, județul
Caraș-Severin, organizează licitație publică în vederea vânzării următoarelor
terenuri care fac parte din domeniul privat al UAT Brebu-Nou:
- terenul înscris în CF 30940 Brebu-Nou, cu suprafața de 6.889 mp- categoria
de folosință arabil, la prețul de pornire a licitației de 206.670 Lei
- terenul înscris în CF 32167 Brebu-Nou- cu suprafața de 2.886 mp- categoria
de folosință fâneață, la prețul de pornire a licitației de 86.580 Lei
- terenul înscris în CF 30936 Brebu- Nou- cu suprafața de 533mp-categoria
de folosință fâneață, la prețul de pornire a licitației de 15.990 Lei
- terenul înscris în CF 30937 Brebu-Nou cu suprafața de 690 mp- categoria
de folosință fâneață, la prețul de pornire a licitației de 20.700 Lei
- terenul înscris în CF 30938 Brebu-Nou cu suprafața de 627 mp- categoria
de folosință fâneață, la prețul de pornire a licitației de 18.810 Lei
- terenul înscris în CF 30939 Brebu-Nou cu suprafața de 648 mp- categoria
de folosiță fâneață, la prețul de pornire a licitației de 19.440 Lei
- terenul înscris în CF 30941 Brebu-Nou, cu suprafața de 669 mp-categoria
de folosință fâneață, la prețul de pornire a licitației de 20.070 Lei
(2) Pasul de licitație este de 200 Lei, garanția de participare la licitație este
de 10% din prețul de pornire a licitației, prețul caietului de sarcini este de 100 Lei.
Data limită de depunere a dosarelor: 14.07.2022, ora: 16.00.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Brebu-Nou, din satul Gărâna, nr. 66,
18.07.2022, ora 13.30.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei sau tel. 0740.180.87,
fax: 0374.093.256, E-mail: primaria.garina@yahoo.com

PRIMAR
BUDA IOAN
radio-TV); minim 6 ani vechime în muncă;
Probe de concurs: 1. Proba scrisă: are loc în
data de 18.07.2022 între orele 10.00-13.00;
Termenul în care se afişează rezultatele:
19.07.2022 ora 15.00; Termenul în care se pot
depune contestaţiile: 20.07.2022, între orele
08.00-15.00; Termenul în care se afişează
rezultatele contestaţiilor: 21.07.2022, ora 15.00.
2. Proba practică: are loc în data de 22.07.2022
între orele 08.30–15.30; Termenul în care se
afişează rezultatele: 25.07.2022 ora 15.00;
Termenul în care se pot depune contestaţiile:
26.07.2022, între orele 08.00-15.00; Termenul
în care se afişează rezultatele contestaţiilor:
27.07.2022, ora 15.00. 3. Interviul: are loc în
data de 28.07.2022, între orele 09.30–15.00;
Termenul în care se afişează rezultatele:
29.07.2022 ora 15.00; Termenul în care se pot
depune contestaţiile: 01.08.2022, între orele
08.00-15.00; Termenul în care se afişează
rezultatele contestaţiilor: 02.08.2022, ora
15.00. Termenul în care se afişează rezultatele
finale: 03.08.2022, ora 15.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii Militare
01357 Bucureşti, Bulevardul Ghencea nr.43A,
sector 6, localitatea Bucureşti, până la data de
08.07.2022, ora 15.30. Detalii privind condiţiile
generale şi specifice pentru ocuparea posturilor, tipul probelor de concurs, locul şi ora
desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia
de c oncu rs s e pot obţi ne: -la telefon
021/410.36.42, int.187 sau 138, în zilele lucrătoare în intervalul 08.30-15.00, persoană de
contact Luţă Iuliana; -la sediul Unităţii Militare 01357 Bucureşti; -pe pagina de internet a
Statului Major al Forţelor Terestre (www.
forter.ro); -pe portalul posturi.gov.ro.
l Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant de personal civil contractual,
perioadă nedeterminată, astfel: -1 post
vacant de execuţie „Referent de specialitate
debutant” în Biroul planificare bugetară,
monitorizare și actualizare bugete la Secția
program major și planificare bugetară din
Oficiul logistic; -studii: absolvirea cu diplomă

a studiilor superioare de licență în domeniul
economic sau în domeniul juridic; -vechime:
fără vechime în specialitatea studiilor
universitare de licență absolvite; -proba
scrisă: 19.07.2022, începând cu ora 09.00;
-interviul: 25.07.2022, începând cu ora 09.00;
-data limită de depunere a dosarelor:
08.07.2022 ora 15.00. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului vor avea loc la
sediul Unității Militare 02439, strada Institutul Medico-Militar nr.3-5, sector 1 București, unde vor fi a fișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.319.60.04 interior 130.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului vacant de
execuţie de personal civil contractual de
referent IA /studii medii cu diplomă de bacalaureat, cu o vechime în muncă de minim 6
ani şi 6 luni, astfel: -09.08.2022, ora 10.00–
proba scrisă; -16.08.2022, ora 10.00– interviul;
-data limită de depunere a dosarelor–
07.07.2022, ora 13.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face la sediul
UM 01835 Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului vacant de
execuţie de personal civil contractual de
economist specialist IA / studii superioare,
cu o vechime în muncă de minim 6 ani şi 6
luni şi o vechime în specialitatea necesără de
minim 6 ani şi 6 luni, astfel: -10.08.2022, ora
10.00– proba scrisă; -17.08.2022, ora 10.00–
interviul; -data limită de depunere a dosarelor– 07.07.2022, ora 13.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua

Bucureşti- Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizator ice ne cesa re. Date de cont act a le
secretariatului, la telefon: 021.319.40.00,
interior 316.
l Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în
Popești-Leordeni, strada Domnița Bălașa,
nr.13, Județul Ilfov, organizează concurs
pentru ocuparea ocuparea a 2 posturi de
bucătar calificat (posturi vacante, perioadă
nedeterminată) pentru structura Grădinița
cu Program Prelungit nr. 4. Cerințe specifice:
-Studii: medii, calificare în meseria de
bucătar (diploma/ certificat de calificare
profesională); -Vechime: minim 3 ani. Cadrul
legal: H.G. nr.286/23.03.2011, modificată și
completată prin HG 1027/24.11.2014.
Concursul se va desfășura astfel: Proba
scrisă în data de 15.07.2022, orele 09:0011:00, la sediul unităţii din strada Domnița
Bălașa, nr.13, Popești-Leordeni. Interviul în
data de 15.07.2022, începând cu ora 11:00, la
sediul unităţii din strada Domnița Bălașa,
nr.13, Popești-Leordeni. Proba practică în
data de 15.07.2022, începând cu ora 12:00, la
sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3
din str. Consta ntin Văcărescu nr.13,
Popești-Leordeni. Dosarul de participare la
concurs se poate depune la sediul unității din
strada Domnița Bălașa, nr.13, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, începând cu data de
27.06.2022 până cel târziu în data de
08.07.2022, în intervalul orar 10.00–14.00.
Data limită de depunere a dosarului de participare la concurs: 08.07.2022, ora 14:00. Date
de contact: Tel. 0374090370 /0744544995.
l În conformitate cu prevederile art.11 din
Legea 319/2003 privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare, Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare “Constantin
Angelescu” cu sediul în București, str. Ilfov
nr.3, sector 5, organizează concurs la data de
27.07.2022, ora 10.00, pentru ocuparea
urătoarelor funcții contractuale vacante,
astfel: În cadrul Departamentului Cercetare-
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Dezvoltare: -1 post de cercetător științific
gradul II, cu normă întreagă de lucru, pe
durată nedeterminată; -1 post de asistent de
cercetare, cu normă întreagă de lucru, pe
durată nedeterminată. În cadrul Compartimentului Marketing– Publicitate: -1 post de
de consilier IA, cu normă întreagă de lucru,
pe durată nedeterminată. Concursul va
consta în următoarele etape: -pentru postul
de cercetător științific gradul II: •depunerea
dosarelor de înscriere– până la data de
25.07.2022, ora 15.00; •verificarea îndeplinirii
condițiilor prevăzute de lege și acordarea
punctajului conform grilei, la data de
27.07.2022, ora 10.00; •afișarea rezultatului–
28.07.2022; •termenul limită de depunere a
contestațiilor– 29.08.2022; •soluționarea
contestațiilor– 01.08.2022; •afișarea rezultatelor finale– 02.08.2022, ora 16.00. -pentru
postul de asistent de cercetare: •depunerea
dosarelor de înscriere– până la data de
25.07.2022, ora 15.00; •verificarea îndeplinirii
condițiilor prevăzute de lege și acordarea
punctajului conform grilei la data de
27.07.2022, ora 10.00; •afișarea rezultatului–
28.07.2022; •termenul limită de depunere a
contestațiilor– 29.07.2022; •soluționarea
contestațiilor– 01.08.2022; •interviul– la data
de 02.08.2022, ora 10.00; •afișarea rezultatelor– 03.08.2022. -pentru postul de consilier
IA: •depunerea dosarelor de înscriere– până
la data de 25.07.2022, ora 15.00; •proba
scrisă– la data de 27.07.2022, ora 10.00;
•afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă
–28.07.2022; •termenul limită de depunere a
contestațiilor – 29.07.2022; •soluționarea
contestațiilor– 01.08.2022; •interviul02.08.2022, ora 10.00; •afișarea rezultatelor
concursului– 03.08.2022. Dosarele de concurs
se depun la sediul Institutului de Cercetări
Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu situat în Bucureşti, Strada Ilfov nr.3,
Sector 5, București, pâ nă la data de
25.07.2022, ora 14,00. Persoana de contact
Popescu Cristina, tel. 021/314.74.91.
l Anunt concurs recrutare pentru ocuparea
unui post de ingrijitor-personal contractual.
Școala Nationala de Grefieri organizeaza
concurs pentru ocuparea/pe durata nedeterminata, a unui post de ingrijitor-personal
contractual, cu minimum studii gimnaziale si
minimum 1 an vechime in munca, in cadrul:
Departamentului economico-financiar si
administrativ-Compartiment secretariat,
protocol si administrativ. Concursul va avea
loc la sediul Scolii Nationale de Grefieri din:
Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sect.5
dupa cum urmeaza 19.07.2022, ora 11.00proba practica; 26.07.2022, incepand cu ora
10.00-proba interviului. In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarele pana la data de 11 iulie 2022, ora 16.00, la
sediul Scolii Nationale de Grefieri, etaj 4,
secretariat. Alte informatii si date relevante
privind organizarea concursului sunt publicate pe pagina de internet a institutiei
noastre: www.grefieri.ro, la sectiunea:“Concursuri“-“Cariere“-“personal contractual“.
Datele de contact ale persoanei care asigura
secretariatul comisiei de concurs sunt urmato a rele:G e org i a n a A lex a nd ra-Ta nga ,
tel.021/4076283, adresa email:georgiana.
tanga@grefieri.ro.
l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion
Jianu”-Piteşti organizează concurs pentru
ocuparea postului de șef birou infrastructură
și cazarmare gr.I. Condiții specifice nivelul
studiilor absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu Diplomă de licenţă în
domeniul construcţii civile şi industriale sau
Diplomă de licență în domeniul administrație
publică; vechime în muncă și în specialitate:
minim 2 ani în specialitatea postului.
Concursul se va desfăşura la sediul S.M.U.
“dr. Ion Jianu”-Piteşti după cum urmează:
proba scrisă în data de 18.07.2022 ora 10.00 şi
proba de interviu în data de 22.07.2022 ora
10.00. Data limită de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 08.07.2022 ora 13.00.
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.org la rubrica anunţuri şi la secretariatul
comisiei de concurs la S.M.U.”Dr. Ion
Jianu”-Piteşti cu sediul în mun. Piteşti, str.
Ne g r u Vo d ă n r. 47, j u d . A r g e ş - t e l .
0248.218.090, 0248.218.172/interior.413
l Anunt. Spitalul Universitar de Urgenţă
Militar Central-“Dr. Carol Davila” Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea
postului de director de îngrijiri/ (personal
civil contractual), conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcțiilor comitetului director din spitalele
publice, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătății nr. 284/2007, cu modificările şi
completările ulterioare 1 post de director de
îngrijiri-funcție specifică comitetului
director, pe o perioadă de maximum 3 ani,
conform Legii nr. 95/2006. Condiții generale:au domiciliul stabil în România; nu au fost
condamnați 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

www.jurnalul.ro
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care i-ar face incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 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; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Condiţii specifice sunt asistenți medicali
generaliști, dețin gradul de asistent medical
principal de cel puțin 2 ani și sunt absolvenți
de învățământ universitar de lungă sau
scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire; certificat de absolvire a examenului de
grad principal; nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat „admis”;
Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă-18.07.2022 ora 0900, susținerea proiectului de specialitate-19.07.2027 ora 0800,
interviu-19.07.2022 ora 1300 la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este: 27.06.08.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la
ş efu l s e r v iciu lu i re s u r s e u m a ne d i n
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.
1-tel. 021.319.30.51-61/interior. 1200. Bibliografia, tematica, temele de proiect și documentele sol icit ate pentr u î ntocm i re a
dosarului de concurs se afișează la sediul
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” și pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere”.
l Anunt. Spitalul Universitar de Urgenţă
Militar Central. “Dr. Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi temporar vacante: 1
post temporar vacant/(perioadă determinată) de asistent medical debutant (studii
superioare)-specialitatea medicină generală
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii superioare; diplomă licenţă în
specialitatea asistenţă medicală generală,
însoţită de suplimentul descriptiv; diplomă
bac a laure at, î nsoţită de supli mentu l
descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
certificat reatestare profesională, dupa caz;
certificat membru OAMGMAMR-asistent
medical generalist licenţiat. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical generalist licenţiat, avizat şi valabil la data
concursului sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR;
nivel acces la informaţii clasificate, sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime:-. Concursul
se va desfăşura astfel proba scrisă-11.07.2022
ora 09,00, interviu-18.07.2022 şi 19.07.2022
ora 09,00, la sediul: Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central/“Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
î nscr iere la concu rs e ste:27.06.202201.07.2022. Relaţii suplimentare pe siteul:www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sector 1-tel. 021.319.30.51/60 interior. 1221; 21
posturi temporar vacante (perioadă determinată) de asistent medical debutant (studii
postliceale)-specialitatea medicină generală
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel studii-postliceale; diplomă şcoală sanitară postliceală sau diplomă studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997,
în specialitatea medicină general, însoţită de
foaia matricolă; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia
matricolă, după caz; certificat reatestare
profesionala, dupa caz; certificat membru
OAMGMAMR-asistent medical generalist.
Certificatul va fi însoţit de avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei de
asistent medical generalist, avizat şi valabil
la data concursului sau de adeverinţa pentru
participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”; vechime:-.
Concursul se va desfăşura astfel proba
s c r i s ă -11. 0 7. 2 0 2 2 o r a 0 9, 0 0 ,
interviu-18.07.2022 şi 19.07.2022 ora 09,00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 27.06.2022-01.07.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
V u l c ă n e s c u n r. 8 8 , s e c t o r 1 - t e l .
021.319.30.51/60 interior 1221; 1.post
temporar vacant (perioadă determinată) de
economist debutant (studii superioare)
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii – superioare în științe econo-

mice; act doveditor de absolvire a studiilor-diplomă licență în specialitate, însoțită
de suplimentul descriptive (foaia matricolă);
diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
nivel de acces la informaţii clasificate, sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime:-. Concursul
se va desfăşura astfel: proba scrisă-11.07.2022
ora 09,00, interviu-18.07.2022 ora 09,00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 27.06.2022-01.07.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr.Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51/60
interior 1536; 2 posturi/temporar vacante
(perioadă determinată) de infirmieră debut a nt (st ud i i genera le) c on for m H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel studiiminim generale; act doveditor al studiilor
absolvite; nivel acces la informaţii clasificate,
sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime:-. Concursul
se va desfăşura astfel:proba scrisă-11.07.2022
ora 12,00, interviu -18.07.2022 și 19.07.2022
ora 09,00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central-“Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 27.06.202201.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la:
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sect.
1- tel. 021.319.30.51/60 interior 1221; 1 post
temporar vacant (perioadă determinată) de
brancardier (studii generale) conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii
– minim generale; act doveditor al studiilor
absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”; vechime: nu e
cazul. Concursul se va desfăşura astfel:
proba s cr isă – 11.07.2022 ora 12,0 0,
interviu-18.07.2022 ora 09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs
este:27.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect.1-tel. 021.319.30.51/60
interior 1911; 3 posturi temporar vacante
(perioadă determinată) de asistent medical
debutant (studii postliceale)-specialitatea
radiologie conform H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice:nivel studii-postliceale;
diplomă şcoală sanitară postliceală sau
diplomă studii postliceale prin echivalare
conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea radiologie, însoţită de foaia matricolă; diplomă
bac a laure at, î nsoţită de supli mentu l
descriptiv sau foaia matricolă, după caz;
certificat reatestare profesionala, dupa caz;
certificat membru OAMGMAMR-asistent
medical specialitatea radiologie. Certificatul
va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical
specialitatea radiologie, avizat şi valabil la
data concursului sau de adeverinţa pentru
participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la informaţii clasificate,
sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime:-. Concursul
se va desfăşura astfel: proba scr isă11.07.2022 ora 09,00, interviu-18.07.2022 ora
09,00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 27.06.202201.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sect.1-tel. 021.319.30.51/60 interior 1221;1
post temporar vacant pe perioadă determinată de asistent social (studii superioare)
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii-superioare-studii specialitate
în asistenţă socială; diplomă licenţă în specialitate însoţită de suplimentul descriptiv;
diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după
caz; aviz de exercitare a profesiei de asistent
social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali; declaraţie pe propria răspundere că nu se găseşte în vreunul dintre
cazurile de incompatibilitate prevăzute la
art.15 din Legea.466/2004, cu modificările şi
completările ulterioare; nivel de acces la
informaţii clasificate precum şi acordul scris
al candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
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clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime:minim 6 luni în specialitatea studiilor (să nu deţină gradul de asistent social
principal). Concursul se va desfăşura astfel:
p r o b a s c r i s ă -1 2 . 0 7. 2 0 2 2 o r a 1 2 , 0 0 ,
interviu-19.07.2022 ora 09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este:
27.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare
pe site -u l: w w w. s cu mc.ro la r ubr ic a
“Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1-tel. 021.319.30.51/60
interior 1221; 4 posturi temporar vacante pe
perioadă determinată de registrator medical
(studii medii) conform H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii – medii de
specialitate sau diplomă de studii medii; act
doveditor al studiilor absolvite; nivel de acces
la informaţii clasificate sau acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în cazul în care acesta este declarat „admis”;
ve ch i me:m i n i m 6 lu n i î n act iv it at e.
Concursul se va desfăşura astfel: proba
s c r i s ă -1 2 . 0 7. 2 0 2 2 o r a 0 9, 0 0 ,
interviu-19.07.2022 ora 09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este:
27.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere”
şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul
în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sector 1-tel. 021.319.30.51/60 interior.1113
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, B-dul 1907, Nr.
1, Sc. B, Jud. Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea unei funcții contractuale
vacante de execuție, pe perioadă determinată,
până la data de 31.12.2023, repartizat pentru
Programul Național de Cadastru și Carte
Funciară, din cadrul Serviciului Cadastru
-Biroul Înregistrare Sistematică, conform
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 1 post de
consilier cadastru gradul II. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă în data de
18.07.2022: ora 10.00. Proba interviu în data de
21.07.2022: ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență -specializarea
cadastru, geodezie, topografie, măsurători
terestre și cadastru; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: minim 6
luni. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 08.07.2022,
ora 13.00, la sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Giurgiu. Locul de
desfășurare al concursului: sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu.
Relații suplimentare la sediul instituției,
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. Giurgiu,
persoana de contact: Anca Florentin Mugurel,
tel. 0246216444, int. 120, e-mail gr@ancpi.ro
sau pe site-ul: www.ocpigiurgiu.ro.
l Unitatea Militară 02495 Bucureşti din
cadrul Ministerului Apărării Naţionale organizează în conformitate cu prevederile art.7
din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea
postului vacant de personal civil contractual
de execuţie de consilier gr.III în Biroul planificare şi organizare activităţi organizaţii
internaţionale. Condiţiile specifice necesare
pentru ocuparea postului: 1.Studii de specialitate: studii universitate de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 2.
Vechime în specialitate: minim 6 luni; 3.
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizarea pachetului informatic MS
Office (Word, Excel, Power Point), lucru în
reţea, transfer de date, browser INTERNET;
4.Limbi străine: limba engleză- nivel mediu
(cunoştinţele vor fi testate în cadrul probei
scrise şi a interviului). Dosarele de concurs se
pot depune la sediul unităţii militare până la
data de 08.07.2022, ora: 15.30. Selecţia dosarelor va avea loc în data de 11.07.2022. Probele
concursului: Proba scrisă, în data de
18.07.2022, ora: 10.00, Interviul va avea loc în
termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora de desfăşurare
a interviului se afişează odată cu rezultatele
probei scrise. Locul de desfăşurare a concursului: sediul Unităţii Militare 02495 Bucureşti, din strada Izvor nr.110, sector 5,
Bucureşti. Datele de desfăşurare a concursului, atribuţiile postului, tematica şi bibliografia sunt afişate la sediul Unităţii Militare
02495 Bucureşti şi pe site-ul acesteia: dpap.
mapn.ro/oportunităţi de angajare. Relaţii

suplimentare se pot obţine la secretarul
comisie de concurs, telefon: 021/41044040/
int.1011282 şi e-mail: liancu@mapn.ro
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din
subunităţile de mai jos: a)La Centrul de
primire în regim de urgenţă „Prinţ şi
Cerşetor” Sfântu Gheorghe: 1 inspector de
specialitate debutant, nivel studii superioare,
fără condiţii de vechime în specialitatea
studiilor; b)La Centrul de coordonare
Baraolt: -0,5 norma de medic, nivel studii
superioare; medic confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină
generală, medicină internă, medicină de
familie, recuperare, etc.; vechime în specialitate minumum 6 luni; c)La Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi Târgu Secuiesc: 1 psiholog
stagiar, nivel studii superioare, fără condiţii
de vechime în specialitatea studiilor; d)La
Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru victime ale violenței în familie Târgu
Secuiesc: 1 asistent social practicant, nivel
studii superioare, condiţii de vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 luni; e) La
Centrul de plasament „Borosnyay Kamilla”
Târgu Secuiesc: 1 psiholog stagiar, nivel
studii superioare, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor; 1 asistent medical,
nivel studii medii/ postliceale, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; f)La Casa
familială nr.2 Întorsura Buzăului: 2 educatori, nivel studii medii/postliceale, fără
condiţii de vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va avea loc în data de 18.07.2022,
ora 09.00- proba scrisă, iar în data de
21.07.2022, ora 09.00- proba interviu, la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
P rote cţia Copi lu lu i Cova sna (Sfâ nt u
Gheorghe, Str.Presei nr.8/A). Dosarul de
concurs se depune la secretariatul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada 27.06.202208.07.2022, de luni până joi între orele 08.0015.00, iar vineri între orele 08.00-13.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
direcţiei şi la nr. de telefon: 0267.317.464.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe
site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna www.
protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la secretarul comisiei de
concurs, Kozma Izabella Reka, nr. de telefon
0267.317.464.
l În conformitate cu prevederile art.1 alin.1
din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011,
astfel cum a fost modificat prin HG nr.
1027/2014 și prin HG 427/2015 Unitatea De
Asistență Medico-Socială Plenița, Județul
Dolj, organizează concurs la sediul UAMS
Pleniţa, pentru ocuparea în regim contractual vacant pe perioadă nedeterminată a
unui post de infirmier debutant și un post de
șef serviciu. Concursul pentru ocuparea
posturilor vacante se va desfășura la sediul
instituției, după cum urmează: -proba scrisă
18.07.2022, ora 10.00; -interviul 19.07.2022,
ora 10.00. Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la
concurs, candidatul trebuie să îndeplineasca
următoarele condiţii: Condiții generale: -are
cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; -are capacitate deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau
de unitățile sanitare abilitate; -îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; -nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice ocupării postului de
infirmier: -Studii generale; -Nu este necesară
vechimea. Condiţii specifice ocuparii postului
de șef serviciu: -Studii superioare; -Vechime:
10 ani într-un post ce necesită studii superioare. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune până pe data de 08.07.2022 la sediul
UAMS PLENIȚA str.Spitalului, nr. 9, Dolj,
ora 15.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Serviciul Resurse Umane telefon:
0251.368.353.

l Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în
strada Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi,
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual de
execuţie de muncitor calificat treapta III (electrician), Tura 4 instalaţii aferente, Formaţiune
instalaţii aferente, Pluton întreţinere,
Companie sprijin logistic, Grup sprijin logistic
şi protecţia forţei, absolvent de studii medii (cu
diplomă de bacalaureat) cu calificarea de
electrician sau studii medii (cu diplomă de
bacalaureat) în orice domeniu, completate de
absolvirea unui curs de formare/pregătire care
să ateste calificarea de electrician. Concursul/
examenul se va desfăşura în perioada 27.0628.07.2022, la sediul Unitatea Militară 01802
Moara Vlăsiei, situat în strada Drumul
Armatei, nr.15, sat Căciulaţi, comuna Moara
Vlăsiei, judeţul Ilfov. Probele de concurs /
examen vor fi următoarele: 18.07.2022, începând cu ora 10.00- proba scrisă; 22.07.2022,
începând cu ora 10.00- interviul. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs/examen
pentru postul mai sus menţionat este
08.07.2022, până la ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului /examenului
se vor face la sediul Unităţii Militare 01802
Moara Vlăsiei, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Pentru informaţii
suplimentare, doritorii se pot adresa la secretariatul comisiei de concurs, Pcc Căciulat
Bogdan, telefon 021.315.98.95/96, interior
0358/0299, de luni până vineri, între orele
08.00-15.00.
l Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în
strada Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi,
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual de conducere de şef birou gradul II, Birou salarizare
decontări şi fiscalitate, Secţie financiar-contabilă, studii universitare cu diplomă de licenţă
din ramura „ştiinţelor economice”, cel puţin 5
(cinci) ani vechime în muncă şi în specialitatea
studiilor. Concursul /examenul se va desfăşura
în perioada 27.06-28.07.2022, la sediul
Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei, situat
în strada Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi,
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Probele
de concurs /examen vor fi următoarele:
18.07.2022, începând cu ora 09.00- proba
scrisă; 22.07.2022, începând cu ora 09.00interviul. Data limită de depunere a dosarelor
de concurs pentru postul mai sus menţionat
este 08.07.2022, până la ora 15.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului /examenului se vor face la sediul Unităţii Militare
01802 Moara Vlăsiei, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Pentru informaţii suplimentare, doritorii se pot adresa la
secretariatul comisiei de concurs/examen,
telefon 021.315.98.95/96, interior 340 sau 322,
de luni până vineri, între orele 08.00-15.00.
l Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în
strada Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi,
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual execuţie
de economist gradul II, Birou contabilitate,
Secţie financiar-contabilă, Structuri de sprijin
decizional şi asistenţă, studii universitare cu
diplomă de licenţă din ramura „ştiinţelor
economice”, cel puţin 6 (şase) luni vechime în
muncă. Concursul/examenul se va desfăşura
în perioada 27.06-28.07.2022, la sediul
Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei, situat
în strada Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi,
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Probele
de concurs/examen vor fi următoarele:
18.07.2022, începând cu ora 12.00- proba
scrisă; 22.07.2022, începând cu ora 12.00interviul. Data limită de depunere a dosarelor
de concurs pentru postul mai sus menţionat
este 08.07.2022, până la ora 15.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului/examenului se vor face la sediul Unităţii Militare
01802 Moara Vlăsiei, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Pentru informaţii suplimentare, doritorii se pot adresa la
secretariatul comisiei de concurs/examen,
telefon 021.315.98.95/96, interior 340 sau 322,
de luni până vineri, între orele 08.00-15.00.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
cu sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs conform HG
286/2011 și OMS 1470/2011, pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante următoare:
Asistent medical de laborator debutant- 1 post
vacant pentru Laboratorul de analize medicale;
Asistent medical de farmacie debutant- 2
posturi vacante pentru Farmacia cu circuit
închis; Asistent medical generalist principal- 6
posturi vacante pentru Spital; Asistent medical
generalist principal- 3 posturi vacante pentru
Secția clinică ATI; Asistent medical generalist
principal- 6 posturi vacante pentru Secția
Chirurgie cardiovasculară- Compartiment
ATI; Asistent medical generalist principal- 2
posturi vacante pentru Bloc operator Chirurgie
cardiovasculară; Asistent medical generalist
debutant- 20 posturi vacante pentru Spital;
Fizician medical debutant- 1 post vacant
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pentru Laboratorul de medicină nucleară;
Infirmieră debutantă- 8 posturi vacante pentru
UPU SMURD; Îngrijitoare- 4 posturi vacante
pentru UPU SMURD; Brancardier- 5 posturi
vacante pentru UPU SMURD; Infirmieră- 9
posturi vacante pentru Spital; Infirmieră debutantă- 25 posturi vacante pentru Spital; Îngrijitoare- 22 posturi vacante pentru Spital;
Brancardier- 2 posturi vacante pentru Spital;
Registrator medical debutant- 4 posturi
vacante pentru UPU SMURD. Concursul se va
desfăşura la sediul spitalului, astfel: 1.Proba
scrisă: în data de 18.07.2022, ora 09.00; 2.Proba
interviu: în data de 21.07.2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Asistent
medical de laborator debutant: Absolvent al
liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii Sau Absolvent de şcoală sanitară
postliceală (laborator) sau echivalentă Sau
Absolvent de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 Sau
Absolvent al învăţământului superior de 3 ani
în specialitate (laborator) Sau Absolvent al
învăţământului superior- licenţă în specialitate
(laborator); nu necesită vechime în muncă.
2.Asistent medical de farmacie debutant:
Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani
sau echivalare de studii Sau Absolvent de
şcoală sanitară postliceală (de radiologie) sau
echivalentă Sau Absolvent de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 Sau Absolvent al învăţământului
superior de 3 ani în specialitate (de farmacie)
Sau Absolvent al învăţământului superiorlicenţă în specialitate (de farmacie); nu necesită
vechime în muncă. 3.Asistent medical generalist principal: Absolvent al liceului sanitar cu
durata de 5 ani sau echivalare de studii Sau
Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă Sau Absolvent de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 Sau Absolvent al învăţământului
superior de 3 ani în specialitate Sau Absolvent
al învăţământului superior- licenţă în specialitate; Grad principal; Minim 5 ani vechime ca
asistent medical. 4.Asistent medical generalist
debutant: Absolvent al liceului sanitar cu
durata de 5 ani sau echivalare de studii Sau
Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă Sau Absolvent de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 Sau Absolvent al învăţământului
superior de 3 ani în specialitate Sau Absolvent
al învăţământului superior- licenţă în specialitate; nu necesită vechime în specialitate. 5.Fizicia n me d ic a l debut a nt: Ab s olvent a l
învăţământului superior- diplomă de licenţă în
fizică sau echivalent nu necesită vechime în
muncă. 6.Infirmieră: Şcoală generală; Curs
acreditat calificare infirmiere, minim 6 luni
vechime ca infirmieră. 7.Infirmieră debutantă:
Şcoală generală; nu necesită vechime. 8.Îngrijitoare: Şcoală generală; nu necesită vechime.
9.Brancardier: Şcoală generală; nu necesită
vechime. 10.Registrator medical debutant:
Diplomă de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii, nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul unităţii din Craiova,
Strada Tabaci, nr.1, Jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul
RUNOS.
l Școala Gimnazială Nr. 26, cu sediul în
strada Vadul Sacalelor, nr. 2, organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant de
Paznic 1M cu jumatate de normă (0,5), pe
perioadă nedeterminată, din cadrul compartimentului nedidactic, pe perioadă nedeterminată. Concursul se va susține la sediul
instituției și constă în parcurgerea următoarelor etape: - Selecție dosare = 12.07.2022; Probă scrisă pe baza bibliografiei de concurs =
25.07.2022; - Interviu = 27.07.2022; - Afișare
rezultate finale = 28.07.2022. Cei interesați, vor
putea depune dosarele la secretariatul Școlii
Gimnaziale Nr. 26, Galați până la data de
13.07.2022, ora 15. Informații suplimentare se
pot obține direct la avizierul instituției sau la
telefon 0236/413954.
l Spitalul Orășenesc Rupea organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: 1 post de asistent
medical generalist (vechime în specialitate de
cel puțin 6 luni), 2 posturi de asistenți radiologie (nu se cere vechime în specialitate).
Concursul se va desfășura la sediul spitalului
din strada Republicii, nr.128, Rupea, județul
Brașov. Concursul constă din următoarele
probe: selecţia dosarelor de înscriere, proba
scrisă, proba orală/interviu. Proba scrisă se va
desfășura la sediul spitalului în data de
07.07.2022, la ora 10.00, iar proba orală/
interviu conform metodologiei, după rezolvarea eventualelor contestații depuse pentru
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la secretariatul spitalului (sediul
spitalului din Rupea, strada Republicii, nr.128)
până în 01.07.2022, ora 15.00. Persoana care
asigură secretariatul concursului este responsabil RUNOS- Hetrea Maria, telefon:
0268.260.891.

l Primăria Municipiului Câmpina organizează concurs, în data de 18 iulie 2022, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată unui
post contractual vacant de responsabil muzeu
(asimilat șef birou) la Muzeul Memorial B.P.
Hașdeu din Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Câmpina, cu durată
normală a timpului de lucru de 8 h/ zi și 40 h /
săptamână. Programul de desfășurare al
concursului este următorul: 18 iulie 2022, ora
10.00- proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, Bdul Culturii nr.18; proba
orală se va desfășura în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Condiții specifice de participare: Studii
universitare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniile fundamentale
„științe umaniste”, cunoaște cel puțin o limbă
străină de circulație internațională (engleză,
franceză) la nivel avansat, vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani; restul condițiilor
de participare la concurs și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de înscriere sunt
afișate la sediul Primăriei Municipiului
Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii
nr.18, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpina și la AJOFM Câmpina din
str.Maramureș nr.19. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Primăriei, compart i ment u l re su rs e u ma ne, î n per ioada
24.06.2022-07.07.2022, inclusiv. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Municipiului Câmpina din Bdul.Culturii,
nr.18 sau telefon 0244.337.454, int.155.
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l Această informare este efectuată de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la A.N. Apele
Romane – Administratia Bazinala Buzau-Ialomita, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “lucrari suprafata, foraj si
echipare de suprafata sonda 220 Bragareasa”
propus a fi amplasat în extravilanul comunei
Glodeanu Silistea, judetul Buzau. Această investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de
producție nu vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de
25.07.2022 ora 14.00, la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
18.07.2022, având următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea garantării plății contravalorii
gazelor naturale furnizate de către ENGIE
ROMÂNIA în temeiul contractului de furnizare nr.2783/25.05.2022 cu bunuri imobile
proprietatea ROMAERO S.A. 2. Mandatarea
Directorului General al ROMAERO S.A. să
semneze contractul de garanție ce se va
încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A. 3. Aprobarea ex-date de 10.08.2022, a datei de
11.08.2022 ca dată de înregistrare. 4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al
societății ROMAERO S.A. pentru a semna
documentele necesare privind înregistrarea
și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul
Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la
îndeplinirea formalităţilor menţionate mai
sus. La sedinţă pot participa şi vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 18.07.2022, stabilită
ca dată de referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data de
24.06.2022 precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la
data de 08.07.2022 puncte pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor; de a prezenta
până la data de 08.07.2022 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre
a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Societatea are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot
fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul
de vot direct, prin reprezentant sau prin
corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina

l Se citează numita Stroie Ana Aurica în
calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni, în
Dosarul civil nr. 1151/297/2019, pentru
termenul din 01.09.2022, ora 13.00.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar
al societatii Attractive Modern Life SRL cu sediul
in Bucureşti, Sector 6, Drumul Valea Furcii, Nr.
66, Et.1, Ap.12, Cod unic de înregistrare 40587371
Număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/1453/2019, conform Incheierii (hotararii) din
data de 09.06.2022 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti - Secţia a VII - a Civila în dosarul nr.
37678/3/2021 prin care s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Tanasa Cristina Madalina cu lichidatorul
judiciar Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina.

l Se citează numitul Şerban Marian, cetăţean
roman, domiciliat în orş. Babadag, str. Viilor,
nr.6, jud. Tulcea, în calitate de frate, în cauza
succesorală privind defunctul Şerban Ilie,
decedat la data de 18.04.2020, fost cu ultimul
domiciliu în orş Babadag, strada Heracleea,
nr.26, bl.K, sc.B, et.2, ap.12, jud. Tulcea, în
dosarul succesoral nr. 100/2022, pentru data
de 18.07.2022, ora 10, la Biroul Individual
Not a r ia l Ma r ia na Moc a nu di n oraşu l
Babadag, str. Mihai Viteazu, nr.9, jud. Tulcea.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
870/105/2022 Tribunal Prahova, conform Sentintei
nr. 366 din data de 17.06.2022 privind pe Topstar
Survey SRL, cu urmatoarele termene: depunere
declarații creanță 01.08.2022, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 22.08.2022, întocmirea
tabelului definitiv 16.09.2022, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 29.08.2022, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Pârâții Sterbling Elisaveta, Oster Martin,
Oster Ana, Oster Eva, Oster Petru- în prezent
cu domiciliul necunoscut, sunt citați la Judecătoria Sânnicolau Mare, ora 12.00, pentru
termenul de judecată din data de 13.09.2022,
în proces cu reclamantul Orașul Sânnicolau
Mare- prin primar, în cadrul dosarului nr.
536/295/2022, având ca obiect acțiune în
constatare.

l Unitatea administrativ teritorială Gemenele
din judeţul Brăila anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr. 4 începând cu data de 24.06.2022, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Gemenele, conform art. 14 alin. (1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

CITAŢII

l Se citează numiții Chiujdea Ion, cetăţean
român, domiciliat în mun. Tulcea, str. 1848,
nr. 27, bl. 19, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Tulcea şi
Chiujdea Nicolae, cetăţean român, domiciliat
în mun. Tulcea, Ale. Albatros, bl. C1, sc. A, ap.
1, jud. Tulcea, în calitate de fii, în cauza succesorală privind pe defunctul Chiujdea Ion,
decedat la data de 18.09.2018, fost cu ultimul
domiciliu în comuna Topolog, jud. Tulcea, în
dosarul succesoral nr. 148/2022, pentru data
de 17 august 2022, ora 10 la Biroul Individual
Notarial Mariana Mocanu din oraşul
Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 9, jud. Tulcea.
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SOMAŢII
l In urma acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr.115/1938, sunt somați toți cei interesaţi
de îndată să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de o lună de la
această ultimă publicare se va proceda la soluționarea cererii. Prezenta somaţie se va afişa timp de
o lună la avizierul Julecătoriei Ineu şi la Primăria
Comunei Târnova.
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anunțuri

de Internet a societăţii www.romaero.com,
începând cu data de 24.06.2022. Formularul
de vot prin corespondență, completat de
către acţionar şi însoțit de o copie a actului
de identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de
ORC împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu
c el puţ i n o oră î n a i nt e de a du n a re
(25/26.07.2022 ora 13.00) cu menţiunea scrisă
pe plic în clar şi cu majuscule “VOT PRIN
COR ESP ON DEN ŢĂ PEN T RU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINA R Ă A AC Ţ IONA R I L OR DI N
25/26.07.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

www.jurnalul.ro
termenul stipulat în prezentul convocator nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea
nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de
alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri
speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de
către Consiliul de Administraţie sau în baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii
speciale) atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât
la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi pot
fi consultate începând cu data de 24.06.2022.
Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în original, la
societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (25/26.07.2022 ora 13.00). În cazul în
care Împuternicirea specială (Procura
specială) se expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 25/26.07.2022”. Procurile
speciale care nu sunt primite în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi
acceptate de către Societate. Formularele de
vot prin corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră
înainte de adunare (25/26.07.2022 ora 13.00),
la adresa office@romaero.com, menţionând
la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/26.07.2022”.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul
adunării generale de către alte persoane
decât acţionarii se poate face şi în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale)
valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi
3 ani, permițând reprezentantului desemnat
să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală
să fie acordată de către acţionar, în calitate
de client, unui Intermediar definit conform
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale
(Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază
la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (25/26.07.2022, ora13.00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de
societate, făcându-se menţiune despre
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor, pe baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin. (15) din
Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima
convocare, A.G.E.A. se reprogramează
pentru data de 26.07.2022, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot
obţi ne la telefon 021/599.41.04; fa x
021/319.20.82. Preşedintele C.A. Viorel
Beleuzu.

LICITAŢII
l SC Office Construct SRL- în reorganizare,
prin administrator judiciar SCP AD PRO
MANAGEMENT SPRL, amână organizarea
licitaţiilor publice cu strigare începând cu
data der 24.06.2022, privind vânzarea unor
active corporale de natura maşinilor,
constând în autoutilitare, autobetoniere,
semiremorci, cap tractor, autoturisme, motociclu, remorca, autovehicule, ca urmare a
obţinerii fondurilor necesare achitării debitelor scadente conform programului de plăţi
aprobat. SC Office Construct SRL- în reorganizare prin Administrator judiciar AD
Pro Management SPRL.

Tipar: DeaPrint București
și Garamond Cluj

l Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul
Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, scoate la
vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă
în plic închis, doua transformatoare de
putere TP1 si TP2, de 1000 KVA, cu racire
pe ulei, fabricate la Filiasi-Romania, an
fabricatie 1981. Pretul de pornire este de
1664 euro/buc., fara TVA. Oferta se va
depune până la data de 28.06.2022 ora 1200,
prin poştă sau direct la punctul de lucru din
b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucuresti, la Registratura, poarta nr.3. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de
28.06.2022 orele 1430 la sediul C.N. “Imprimeria Naţională” - S.A. Documentaţia de
atribuire se poate obţine de la sediul companiei, începând cu data de 22.06.2022, pana la

data de 27.06.2022, intre orele 8.00-13.30
(sambata si duminica inchis), sub condiţia
prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a
unei împuterniciri acordate de către reprezentantul legal în acest scop. Informaţii
suplimentare se pot obtine prin telefon
021/434.88.05- 09, persoana contact dl.
Catalin Nicolescu.
l Debitorul IVAMOD SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Stoc de
marfa IVAMOD SRL in valoare de 1.750,80
Euro exclusiv TVA. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru stocul de marfa apartinand
IVAMOD SRL reprezinta 30% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO51 BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti pana la
orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei,
a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data
a Regulamentului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marfa, prima sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 30.06.2022, ora 11.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 07.07.2022; 14.07.2022; 21.07.2022;
28.07.2022, ora 11.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL
prin lichidator judiciar BFJ Consulting
Group SPRL, în dosarul nr. 6221/30/2009,
valorifică prin licitație publică echipamente
și bunuri astfel: -Echipamente constând în
mijloace fixe și stocuri de natura echipamentelor de distribuție, posturilor de transformare, măsură și control prin vânzare
grupate pe ansamble/categorii în bloc,
pornind de la prețul de 31.550 EURO (
exclusiv TVA); -Echipamente aferente Liniei
Schnell de producție panouri termoizolante,
investiții și stocuri, prin vânzare în bloc,
pornind de la prețul de 1.260.050 Euro
(exclusiv TVA); -Echipamente mijloace fixe
confectii metalice, prin valorificare individuală grupate pe ansamble și în bloc,
pornind de la prețul de 4.369.396 EURO
(exclusiv TVA). Licitația va avea loc la data
de 08.07.2022, ora 16.00. Informații suplimentare se pot obține la E-mail: office@bfj.
ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro.
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l 1.Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Primăria
Comunei Rasova, comuna Rasova, Strada
Dunării nr.31, județul Constanța, telefon
0769.052.946, fax 0241.23.52.95, e-mail:
contact@primaria-rasova.ro, cod fiscal
4514675. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: teren intravilan, în suprafață de 1.000
mp, situat în localitatea Rasova, str.Bucureștii
Noi, nr.93, județul Constanța, având CF
nr.105730; teren intravilan în suprafată de
1.036mp, situat în localitatea Rasova, str.
Bucureștii Noi, nr.124, județul Constanța,
având CF nr.105707; teren intravilan în suprafață de 600mp, situat în localitatea Rasova,
str. Bucureștii Noi, nr.132, județul Constanța,
având CF nr.105710; teren intravilan în suprafata de 600mp, situat în localitatea Rasova,
str.Bucureștii Noi nr.126, județul Constanța,
având CF nr.105706, aparținând domeniului
privat al Comunei Rasova, conform HCL
23/01.03.2022 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3.Informaţii privind documentaţia 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:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Rasova. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Rasova,
comuna Rasova, Strada Dunării nr. 31,
județul Constanța. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, aprobată cu modificări
prin Legea nr.22/2007: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 50Lei la casieria Primăriei
Comunei Rasova, str. Dunării nr.31, județul
Constanța. 3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.07.2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 15.07.2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Rasova, comuna Rasova, Strada
D u n ă r i i n r. 31 , j u d e ț u l C o n s t a n ț a .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data şi locul la care este
programată începerea procedurii de negociere
directă: 18.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Rasova, comuna Rasova, Strada
Dunarii nr.31, județul Constanța. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție

DECESE

se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Constanța,
Constanța, str. Traian nr. 31, județul
Con st a nț a , telefon 0241.60 6. 572, fa x
0241.619.628, e-mail: tr-constanta-reg.@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului negocierii
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.06.2022.
l Direcția Generală de Asistență Socială,
Medicală și Comunitară Sebeș, cu sediul în
Municipiul Sebeș, str. Aleea Lac, nr.12, jud.
Alba, telefon 0258.731.007, e-mail: office@
dgasmc-sebes.ro, cod fiscal 16029712, organizează licitația publică deschisă cu strigare, în
baza HG nr. 841/1995, în vederea vânzării
unui autoturism marca Dacia Logan. Autoturismul poate fi văzut la sediul Serviciului
Public de Administrare a Patrimoniului din
Municipiul Sebeș, str.Viilor, nr.28, jud.Alba,
între orele 09.00-14.00. Licitația va avea loc în
data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală
și Comunitară Sebeș, din Municipiul Sebeș,
str.Aleea Lac, nr.12, jud.Alba. În caz de
neadjudecare, datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt: 18.07.2022, ora 10.00 și
25.07.2022, ora 10.00. Relații suplimentare se
pot obține între orele 09.00-16.00, la telefon
0258.731.007. Prețul de pornire a licitației:
5.000 Lei. Taxa de participare la licitație este
de 10 Lei și se poate achita la casieria Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală
și Comunitară Sebeș. Documente necesare
pentru participare la licitație: a) Pentru societăți comerciale: -chitanța de achitare a taxei
de participare la licitație; -copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu maxim 30 zile înainte
de data licitației; -copie după codul de identificare fiscală; b) Pentru persoane fizice:
-chitanța de achitare a taxei de participare la
licitație; -copie după actul de identitate.
Documentele de participare la licitație se
depun în plic închis la Compartimentul
Management Documente, Relații Publice și
Informatică, până la data de 08.07.2022. Pe
plic se va menționa Autoturism Dacia Logan
AB 15 PMS și denumirea participantului.

PIERDERI
l Pierdut act concesiune 837/07.03.2002 pe
numele Dimache Paula, eliberat de Arhiepiscopia Bucureștilor, Parohia Cernica.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti al societatii Educational
Content Creation Services S.R.L.cu sediul
social in Mun.Bucuresti, Sector 5, Str.Corbita,
nr.30, et.1, bir.46, cu Numar de ordine in Registrul Comertului J40/17544/2020, Cod unic de
inregistrare 43470332, cu seria B nr.4163665
din data de 18.12.2020. Il declaram nul.

