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ANUNTURI
,

CONCURSURI
publicate în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor genera le

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 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
UNITATEA MILITARĂ

NR. 01041 , FĂGĂRAş,

JUDEŢUL

BRAŞOV

anunţă:
- 30.06.2021, intervalul orar 10.30 - 13.30 - proba scrisă;
- 05.07.2021, începând cu ora 10.00 - interviul.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs •
1
23.06.2021, Intervalul orar 08.00 - 1600.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01041, Făgăraş, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, judeţul Braşov, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de
concurs: telefon 0268/214042, interior 111, în intervalul orar 08.30 - 15.30.

Ministerul Apărării Naţionale prin U.M. 01041, Făgăraş, organizează
concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante de personal civil contractual
de muncitor calificat III.
Nivel studii: studii generale (minimum 8 c1ase)/profesionale sau Iiceale
cu diplomă de bacalaureat şi curs de calificare/pregătire corespunzătoare
domeniului alimentaţie publică (bucătar), acreditate conform legislaţiei în
vigoare.
Vechime în specialitate: 3 ani - vechime în domeniul alimentaţiei publice
(bucătar).
Data şi ora de desfăşurare a concursului:

OFICIUL

NAŢIONAL

DE PREVENIRE

(287.604)

ŞI COMBATERE

A SP ĂLĂR11 BANILOR

anunţă:
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual de
conducere, în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• denumirea postului - director, un post vacant contractual pe perioadă
iedeterminată.
Nivel studii - studii superioare cu diplomă de licenţă.

Vechime - minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor.
Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
- proba scrisă - 30.06.2021, ora 10.00;
- interviul- 06.07.2021, ora 10.00 .
Locaţie: la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ion Florescu li. 1, sectorul 3.
Data limită până la care candidaţii pot depune dosarul de concurs este
22.06.2021.
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- Tinca Z. Mirabela-Ancuţa, cu domiciliul În
Germania, Frankfurt Am Main, str. Trift nr. 27,
60528, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
absolvire a şcolii profesionale
seria A nr.
0152032/367, eliberată la 24 iulie 2003 de Grupul
Şcolar Industrial
Construcţii
Montaj din
Timişoara.judeţul Timiş.
(287.677)
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Ţîrtîrău
Lucian Gabriel, cu sediul În
- Vlad Niculina,
cu domiciliul
În satul
Timişoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 61, se. A, ap. Pârcovaci nr. 779, Hârlău, judeţul laşi, aduce la
18, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
carnetului de muncă seria C.M. nr. 0138718,
176149, eliberat la 25 martie 2003 de Comisia
eliberat la 5 decembrie
1991 de Sucursala
Judeţeană
pentru Stabilirea
Dreptului
de
Energomontaj Banat din Timişoara, judeţul Timiş, Proprietate asupra Terenurilor laşi, pe numele de
pe numele de Ţîrţărău Lucian Gabriel.
Murariu Traian, decedat.
(287.646)

- Toader Elena, cu domiciliul În satul Runcu,
Str. Principală nr. 20 1, comuna Runcu, judeţul
Dârnboviţa,
aduce la cunoştinţă
pierderea
carnetului de muncă seria B.d. nr. 0071261,
eliberat la II noiembrie 1978 de Întreprinderea
"Steaua Electrica" din Fieni, judeţul Dâmboviţa,
pe numele de Berivoe Elena.
(287.732)

(287.669)

VILLAR PROPERTIES (1985) LTD, cu
- Vlaicu Ioan Marian, cu domiciliul în satul
sediul în Israel, str. Haeshel St. Caesar nr. 3, aduce Cândeşti nr. 190, comuna Albeştii de Muscel,
la cunoştinţă
pierderea
certificatului
de judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea
Înregistrare fiscală seria A nr. 992945, eliberat la diplomei seria B nr. 52106/1070, eliberată la 17
31 ianuarie 2019 de Direcţia
Generală
a ~prilie 2008 de Asociaţia de Tineret pentru
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Invăţământ şi Ştiinţă .Solaris" din Piteşti, judeţul
Stat a Municipiului Bucureşti.
Argeş, promoţia 2008.
(287.725)

SCHIMBĂRI
- Apostoleanu Nicoleta, cu domiciliul În
Vaslui, str. Militari nr. 16, judeţul Vaslui, născută
la data de 14 septembrie 1981 În Vaslui, judeţul
Vaslui, fiica lui Neculai şi Lăcrămi oara Niţică,
solicităschimbarea
numelui său de familie din
Apostoleanu în acela de Niţică, spre a se numi
Niţică Nicoleta.
(287.764)

- Ayaz Magda-Elisa, cu domiciliul în Siret,
str. Petru Muşat nr. 8, ap. 9, judeţul Suceava,
născută la data de 20 martie 1995 în Botoşani,
judeţul Botoşani,
fiica lui Vasile şi Silvia
Cerepaniuc, solicită schimbarea numelui său de
familie din Ayaz în acela de Cerepaniuc, spre a se
numi Cerepaniuc Magda-Elisa,
(287.770)

- Cârnaţiu-Lazăr Diana-Maria, cu domiciliul
În Alba Iulia, str. Fântânele nr. 21 C, judeţul Alba,
născută la data de 14 mai 1994 în Alba Iulia,
judeţul Alba, fiica lui Dan-Honorius şi Maria
Buiga, solicită schimbarea numelui său de familie
din Cârnaţiu-Lazăr în acela de Lazăr, spre a se
numi Lazăr Diana-Maria.

(287.765)

DE

NUME

Harghita, fiul lui Romulus-Csaba şi Edith Ciobotă,
solicită schimbarea numelui său din Ciobotă
Romulus-Lorănt în acela de Andorko Lorănt,

(287.757)

(287.741)

- Lele Alina-Florina, cu domiciliul în Oradea,
- Coţur Monica, cu domiciliul În localitatea
Ciupercenii Vechi, Str. Cooperaţiei nr. 8, Calafat, str. Bernard Shaw nr. 42, bl. C5, ap. 28, judeţul
judeţul Dolj, născută la data de 27 martie 1972 În Bihor, născută la data de 6 aprilie 1979 În Oradea,
Hunedoara,
judeţul
Hunedoara,
fiica lui judeţul Bihor, fiica lui Teodor şi Doina-Florica
Florea, solicită schimbarea numelui său de familie
Constantin şi Oprita Beică, solicită schimbarea
numelui său de familie din Coţur în acela de din Lele în acela de Florea, spre a se numi Florea
Alina-Florina.
Beică, spre a se numi Beică Monica.
(287.731)

(287.687)

- Marinescu Loredana-Florenţa, cu domiciliul
- Dorobanţu Paula, cu domiciliul În Bucureşti,
str. Moldoviţa nr. 9, bl. 1, se. 7, ap. 68, sectorul 4, în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 149, bl. 19A, se.
A, ap. 13, sectorul 2, născută la data de 6 februarie
născută la data de 2 aprilie 1974 în comuna
Dumbrăveni, judeţul Vrancea, fiica lui Ionel şi 1973 în Bucureşti, fiica lui Corneliu şi Elena
Modesta Lefter, solicită schimbarea numelui său Marinescu, solicită schimbarea numelui său de
de familie din Dorobanţu în acela de Lefter, spre a familie din Marinescu în acela de MarinescuKechroud, spre a se numi Marinescu-Kechroud
se numi Lefter Pau Ia.
Loredana-Florenţa,
(287.733)

- Kallo Sebastian, cu domiciliul în ClujNapoca, aleea Gârbău nr. 4, se. 1, ap. 60, judeţul
Cluj, născut la data de 2 ianuarie 1976 în Cluj(287.748)
Napoca, judeţul Cluj, fiul lui Ştefan şi Maria
- Cârnaţiu-Lazăr Sebastian, cu domiciliul În KalIo, solicită schimbarea numelui său de familie
Alba Iulia, str. Fântânele nr. 21C, judeţul Alba, din Kallo în acela de Lazar, spre a se numi Lazar
născut la data de 4 decembrie 1985 în Alba Iulia, Sebastian.
judeţul Alba, fiul lui Dorin şi Liliana-Maria
De asemenea, solicită schimbarea numelui de
Cârnaţiu-Lazăr, solicită schimbarea numelui său familie al copiilor săi: Kallo Elissa- Viorica, cu
de familie din Cârnaţiu-Lazăr în acela de Lazăr, acelaşi domiciliu, născută la data de 6 noiembrie
spre a se numi Lazăr Sebastian.
2011 În Cluj-Napoca, judeţul Cluj, fiica lui
(287.747)
Sebastian şi Ramona Kallo, din Kallo în acela de
- Ciobotă Rornulus-Lorănt, cu domiciliul În Lazar, spre a se numi Lazar Elissa- Viorica; Kallo
Topliţa, Str. Stadionului nr. 7, judeţul Harghita,
Natalia-Daria, cu acelaşi domiciliu, născută la
născut la data de 9 noiembrie 1992 în Topliţa,judeţul
data de 17 septembrie 2020 în Cluj-Napoca,
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judeţul Cluj, fiica lui Sebastian şi Ramona KalIo,
din KalIo în acela de Lazar, spre a se numi Lazar
Natalia-Daria.

(287.694)

- Novac Moisa, cu domiciliul
în satul
Saravale nr. 86, comuna Saravale, judeţul Timiş,
născut la data de 23 ianuarie 1997 în Sânnicolau
Mare,judeţul Timiş, fiul lui Ioan şi Rodica Novac,
solicită schimbarea prenumelui său din Moisa în
acela de Moise, spre a se numi Novac Moise.
(287.641)

- Volar Florea, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Zizin nr. 3, bl. V75C, se. 2, ap. 23, sectorul 3,
născut la data de 21 mai 1963 În Corabia, judeţul
Olt, fiul lui Ştefan şi Maria Volar, solicită
schimbarea numelui său de familie din Volar în
acela de Volaru, spre a se numi Volaru Florea.
.
(287.753)
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