
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Bilka Steel SRL, având CUI:21520278, cu 
sediul în Municipiul Brașov, Strada Henri Coandă, 
Nr.17, Județ Brașov, angajează: muncitor necalificat 
în metalurgie, cod COR 932911- 5 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniu. Selecția are loc în data de 04.05.2021, 
ora 08.00, la sediul societății.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în B-dul 
Republicii, nr.40, organizează concurs  de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui 
post contractual vacant -inspector de specialitate II  
în cadrul Compartimentului Monitorul oficial 
Local- Direcția  Administrație publică locală; 
Condiții de participare: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
Drept; -minimum 1 an vechime în specialitatea 
studiilor. Dosarele de înscriere la concurs se vor 
depune în perioada 4 –17 mai 2021, ora 16.00, la 
sediul Primăriei municipiului Oltenița, Serviciul 
resurse umane. Tipul probelor de concurs, locul, 
data și ora desfășurării acestora: a) selecţia dosa-
relor de înscriere –18 mai 2021; b) probă scrisă -26 
mai 2021, ora 9,00, la sediul organizatorului; c) 
interviul -la cel mult 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise. Informații suplimentare se pot 
obține la Serviciul Resurse umane -telefon 
0242.515.770, persoană de contact Postelnicu 
Larisa.

l Primăria Comunei Lăpușnicu Mare organizează, 
la sediu, în zilele de 04 și 08.06.2021, concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuție, vacantă 
-inspector, clasa I, grad profesional asistent (financi-
ar-contabil). Condiţiile de participare la concurs: 
-Perioda de depunere a dosarelor de concurs este 
04.05.2021-24.05.2021, la sediul Comunei Lăpuș-
nicu Mare, nr.133, județul Caraș-Severin; -Pentru 
funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent -minim 1 an 
vechime în muncă -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
administrație publică sau științe economice. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: -selecție dosare, probă 
scrisă și interviu. Data, ora și locul organizării 
concursului: Proba scrisă  va fi susţinută în data de 
04.06.2021, ora 10.00, respectiv, interviul în data de 
08.06.2021, ora 10.00, la sediul Comunei Lăpușnicu 
Mare. -persoană de contact pentru primirea dosa-
relor de concurs este dl.Cioroaba Stelian, secretar al 
Comunei Lăpușnicu Mare, adresa de corespondență 
este: loc.Lăpușnicu Mare, nr.133, jud.Caraș-Severin, 
tel.0255/244.005, fax 0255/244.005, mail: primaria-
lapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia și condi-
ţiile de participare la concurs, informaţiile privind 
actele necesare înscrierii la concurs și alte relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Secretariatul 
Comunei Lăpușnicu Mare.

l Unitatea Administrativ Teritorială Nehoiu, cu 
sediul în oraș Nehoiu, Str.Mihai Viteazu, nr.43, 
judeţul Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcţii contractuale vacante, de: 
șofer auto specializat basculantă, gradul profesional 
I, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 26.05.2021, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 03.06.2021, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 10 ani; -permis de 
conducere categoria: B, D, D1; -atestat profesional 
pentru conducătorii auto care efectuează transport 
public de persoane, în termen de validitate. Candi-
daţii 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 UAT Nehoiu. Relaţii suplimentare 
la sediul: UAT Nehoiu, persoană de contact: Dobre 
Carmen Monica, telefon 0238/504.548, E-mail: 
primarianehoiu@yahoo.com

l Primăria Comunei Domnești cu sediul în comuna 
Domnești, șos. Al. I. Cuza nr.25-27, județ Ilfov orga-
nizează în data de 25.05.2021 ora 11:00 concurs 
recrutare pentru funcţiile contractuale vacante de: 
Șofer- Compartiment Monitorizare Unități de Învă-
țământ și Gestionar– Club Sportiv Voința Domnești. 
Condiţii de participare la concurs pentru Șofer: 
studii medii/ generale, permis de conducere: catego-
riile B, C, E, fără vechime în muncă. Condiţii de 
participare la concurs pentru Gestionar: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în dome-
niul științe economice, vechime în muncă: 5 ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei 
Domnești din șos. Al. I. Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județul Ilfov în perioada 04.05.2021- 
17.05.2021, ora 14:00. Alte informaţii referitoare la 
organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021.351.52.56, persoană de contact: doamna 
Beraru Cristina– Inspector Asistent, Primăria 
Domnești, email primariadomnestiif@yahoo.com.

l Primăria Galbenu, cu sediul în localitatea 
Galbenu, str. Primăriei, nr.29, județul Brăila, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual vacant, perioadă  nedeterminată, Șofer I. 
Condiții specifice: -Studii medii sau generale; 
-Permis de conducere categoria B, D; -Atestat trans-
port rutier persoane,eliberat de ARR; -Adeverință 
medicală eliberată de un cabinet medical specializat 
în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto; 
-Să posede bune cunoștințe de mecanică auto; -Fără 
vechime; Concursul se organizează la sediul Primă-
riei- în data de 26 mai 2021,ora 10.00 proba scrisă și 
în data de 28 mai 2021, ora 14.00 interviul. Dosarele  
de înscriere se depun la sediul Primăriei în termen 
de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei, telefon  0731369251.     

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. 
Mihai Eminescu, nr.26B, organizează concurs în 
perioada 26.05-02.06.2021, pentru ocupare a 1 post  
vacant,  funcție  contractuală de execuție: Serviciul 
Publicitate Imobiliară- 1 post asistent registrator, 
treapta IA, studii medii- perioadă  nedeterminată, 
în cadrul Biroului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Târgu Neamț. Concursul se va desfășura după 
calendarul următor: -Proba scrisă- în data de 
26.05.2021, ora 10.00; -Proba interviu- în data de 
02.06.2021 ora 10.00. Cerintele postului: -asistent 
registrator, treapta IA- 1 post: studii medii- absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă 
minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituției din municipiul 
Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.26B, în 

termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anun-
țului, în timpul programului normal de lucru. 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul OCPI 
Neamț, la adresa sus-menționată,  telefon 0233-
21.71.42.  

l Anunţ privind organizarea concursului pentru 
încadrarea a 16 posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual: În perioada 05.05-
15.06.2021 (data primei probe de concurs fiind 
26.05.2021), la sediul Unităţii Militare 01357 Bucu-
rești se organizează concursul pentru încadrarea 
următoarelor posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual: 1. Inginer debutatnt Gr.
II-I specialist IA (Inginer gr.II)-2 posturi; condiţii- 
studii superioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă în unul din următoarele domenii tehnico-in-
ginerești: specializare automatică/ electronică/ elec-
trotehnică/ telecomunicaţii; minim 6 luni vechime în 
muncă; 2. Inginer debutatnt Gr.II-I specialist IA(In-
giner specialist IA)- 2 posturi; condiţii- condiţii: 
studii superioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă în unul din următoarele domenii tehnico-in-
ginerești: ingineri mecanici (cod 2144) sau ingineri 
metalurgiști (cod 2146)– ingineri prelucrări metalur-
gice (cod 214614); minim 6 ani și 6 luni vechime în 
muncă; 3. Muncitor calificat III (lăcătuș montator 
agregate energetice și de transport)- 2 posturi; 
condiţii- studii medii tehnice, cu diplomă de bacala-
ureat sau școală profesională tehnică (specializare 
lăcătuș montator agregate energetice și de transport 
sau similar), minim 3 ani vechime în muncă; 4. 
Muncitor calificat I (lăcătuș montator agregate 
energetice și de transport); condiţii -studii medii 
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală profe-
sională tehnică (specializare lăcătuș montator agre-
gate energetice și de transport sau similar), minim 9 
ani vechime în muncă; 5. Muncitor calificat I (elec-
trician montator instalaţii electrice la mijloacele de 
transport); -2 posturi; condiţii studii medii tehnice, 
cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare electrician montator de insta-
laţii electrice la mijloacele de transport sau similar), 
minim 9 ani vechime în muncă; 6. Muncitor calificat 
III (lăcătuș mecanic de întreţinere și reparaţii 
universale); condiţii- studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare lăcătuș mecanic de întreţinere 
și reparaţii universale sau similar), minim 3 ani 
vechime în muncă; 7. Muncitor calificat III (vopsitor 
industrial); condiţii- studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare vopsitor industrial sau similar), 
minim 3 ani vechime în muncă; 8. Muncitor calificat 
III (tâmplar industrial); condiţii- studii medii 
tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau școală profe-
sională tehnică (specializare tâmplar universal), 
minim 3 ani vechime în muncă; 9. Muncitor calificat 
III (sudor electric)-; condiţii- studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare sudor electric), minim 3 ani 
vechime în muncă; 10. Muncitor calificat III (elec-
tromecanic)- 2posturi; condiţii-  studii medii tehnice, 
cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare electromecanic, montator-re-
glor- depanator Radio-TV); minim 3 ani vechime în 
muncă; 11. Muncitor calificat III (electrician de 
medie tensiune); condiţii - studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesională 
tehnică (specializare electrician de medie tensiune 

sau similar), minim 3 ani vechime în muncă. Probe 
de concurs: 1. Proba scrisă: are loc în data de 
26.05.2021 între orele 11.00-14.00; Termenul în care 
se afișează rezultatele: 27.05.2021 ora 15.00; 
Termenul în care se pot depune contestaţiile: 
28.05.2021, între orele 08.00-15.00; Termenul în care 
se afișează rezultatele contestaţiilor: 01.06.2021, ora 
15.00. 2. Proba practică: are loc în data de 
02.06.2021 între orele 08.30–16.30; Termenul în care 
se afișează rezultatele: 03.06.2021 ora 15.00. 
Termenul în care se pot depune contestaţiile: 
04.06.2021, între orele 08.00-15.00; Termenul în care 
se afișează rezultatele contestaţiilor: 08.06.2021, ora 
15.00. 3. Interviul: are loc în data de 09.06.2021, 
între orele 09.30–15.00; Termenul în care se afișează 
rezultatele: 10.06.2021 ora 15.00; Termenul în care 
se pot depune contestaţiile: 11.06.2021, între orele 
08.00-15.00; Termenul în care se afișează rezultatele 
contestaţiilor: 14.06.2021, ora 15.00. Termenul în 
care se afișează rezultatele finale: 15.06.2021, ora 
15:00. Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, Bulevardul 
Ghencea nr. 43A, sector 6, localitatea București, 
până la data de 19.05.2021, ora 15:30. Detalii 
privind condiţiile generale și specifice pentru 
ocuparea posturilor, tipul probelor de concurs, locul 
și ora desfășurării acestora, tematica și bibliografia 
de concurs se pot obţine: -la telefon 021/410.36.42, 
int.187, în zilele lucrătoare în intervalul 08.30-15.30, 
persoană de contact Luţă Iuliana; -la sediul Unităţii 
Militare 01357 București; -pe pagina de internet a 
Statului Major al Forţelor Terestre (www.forter.ro); 
-pe portalul posturi.gov.ro.

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 funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația Levantului, organi-
zează concurs pentru ocuparea postului contractual 
vacant de execuţie de: 1 post referent (casier și 
gestionar patrimoniu I.S.A.C.C.L.) (M) grad IA în 
cadrul Compartimentului Financiar contabil și 
resurse umane, norma 8h/zi, perioadă nedetermi-
nată. Concursul va consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează: -selecţia dosarelor de înscriere; 
-proba scrisă; -susținerea interviului care se va 
comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă pe 
site-ul I.S.A.C.C.L. la secţiunea Cariere. Condițiile 
generale, condițiile specifice, bibliografia și calenda-
rului concursului se regăsesc pe site-ul Institutului, 
la sectiunea Cariere. Dosarele se depun în perioada 
05.05.2021-18.05.2021, la sediul Institutului, din bd. 
Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, Bucu-
rești, în intervalul orar luni- joi 8:30-16:00 și vineri 
8:30-14:00. Proba scrisă va avea loc în data de 
26.05.2021 la sediul institutului din bd. Mareșal 
Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, ora 
10,00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariat I.S.A.C.C.L., telefon 0723.289.799.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, 
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile H.G.286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale 

vacante, pe durată nedeterminată: -1 (un) post 
Asistent medical debutant, generalist (PL) -Secţia 
Clinică V Boli Infecţioase Adulţi cu desfășurarea 
activității la Centrul de Vaccinare; -2 (două) posturi 
Infirmieră (G) -Secţia Clinică V Boli Infecţioase 
Adulţi; -2 (două) posturi Îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică V Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Spitalizare de zi HIV/SIDA și Boli 
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Asistent medical, 
generalist (S) -Secţia Clinică VI Boli Infecţioase 
Adulţi; -2 (două) posturi Asistent medical, genera-
list (PL) -Secţia Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi; 
-2 (două) posturi Infirmieră (G) -Secţia Clinică VI 
Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) 
post Infirmieră (G) -Secţia Clinică VII Terapie 
Intensivă Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -13 
(treisprezece) posturi Asistent medical, generalist 
(PL) -Compartiment Boli Infecțioase (Febre hemo-
ragice); -2 (două) posturi Infirmieră (G) -Compar-
timent Boli Infecțioase (Febre hemoragice); -1 (un) 
post Îngrijitoare (G) -Compartiment Boli Infecți-
oase (Febre hemoragice); -5 (cinci) posturi Statisti-
cian medical (M) -Compartiment Boli Infecțioase 
(Febre hemoragice); -5 (cinci) posturi Infirmieră 
(G) -Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA 
Copii; -3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) -Secția 
Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 
(un) post Asistent medical, generalist (PL) -Secţia 
Clinică IX Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică IX Boli Infecţioase 
Copii; -2 (două) posturi Asistent medical, generalist 
(PL) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase Copii; -1 
(un) post Infirmieră (G) -Secţia Clinică X Boli 
Infecţioase Copii; -3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică X Boli Infecţioase Copii; -1 (un) 
post Asistent medical, generalist (PL) -Secţia 
Clinică XI Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post Infir-
mieră (G) -Secţia Clinică XI Boli Infecţioase Copii; 
-2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) 
-Secţia Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -4 
(patru) posturi Infirmieră (G) -Secţia Clinică XII 
Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post Asistent 
medical principal, generalist (S) -Secția Clinică 
XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Secția Clinică XIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post Asistent 
medical principal, radiologie (PL) -Laborator Radi-
ologie și Imagistică Medicală; -1 (un) post Îngriji-
toare (G) -Laborator Radiologie și Imagistică 
Medicală; -1 (un) post -0,5 normă Fizician (S) 
-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală; -1 
(un) post Asistent medical principal, laborator (PL) 
-Laborator de analize medicale -Microbiologie; -1 
(un) post Asistent medical, laborator (PL) -Labo-
rator de analize medicale -Imunologie; -1 (un) post 
Asistent medical debutant, generalist (PL) -Cabinet 
Dispensarizare Boli Infecțioase Adulți și Copii; -1 
(un) post Asistent medical principal, igienă (PL) 
-Supraveghere, Prevenire și limitare a Infecțiilor 
Asociate Asistenței Medicale; -2 (două) posturi 
Statistician medical (M) -Birou informatică și 
arhivă medicală; -1 (un) post Economist debutant 
(S) -Serviciul R.U.N.O.S.; -1 (un) post Economist 
debutant (S) -Birou Administrativ-Patrimoniu; -1 
(un) post Arhivar (M) -Birou Administrativ-Patri-
moniu; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Birou Admi-
nistrativ-Patrimoniu; -1 (un) post Magaziner (M) 
-Serviciul Aprovizionare și Transport; -3 (trei) 
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posturi Muncitor calificat IV -liftier (G) -Echipa 
muncitori lift; -3 (trei) posturi Muncitor calificat II 
-electrician -Activitate de întreținere clădiri și insta-
lații, apă, lumină și încălzire; -1 (un) post Muncitor 
calificat II -tâmplar -Activitate de întreținere 
clădiri și instalații, apă, lumină și încălzire; -1 (un) 
post Muncitor calificat II -instalator -Activitate de 
întreținere clădiri și instalații, apă, lumină și încăl-
zire; -1 (un) post Muncitor calificat II -zugrav 
-Activitate de întreținere clădiri și instalații, apă, 
lumină și încălzire; -4 (patru) posturi Muncitor 
calificat II -lăcătuș mecanic -Echipa muncitori 
punct termic, stație oxigen; -5 (cinci) posturi 
Muncitor calificat IV -bucătar -Bloc alimentar; -5 
(cinci) posturi Muncitor necalificat I -Bloc 
alimentar; -1 (un) post Asistent medical principal 
șef, generalist (S) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase 
Copii; -1 (un) post Asistent medical principal șef, 
generalist (S) -Secţia Clinică XI Boli Infecţioase 
Copii; -1 (un) post Asistent medical principal șef, 
generalist (S) -Secţia Clinică XIII Boli Infecţioase 
HIV/SIDA Copii. Concursul se va desfășura la 
sediul institutului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere al dosarelor: 18.05.2021, 
ora 13.00; -Proba psihologică: în data de 26.05.2021, 
ora 10.00 (pentru toate posturile); -Proba scrisă: în 
data de 02.06.2021, ora 10.00 (pentru toate postu-
rile); -Proba interviu: în data de 12.06.2021, ora 
10.00 (pentru posturile de Fizician (S), Economist 
debutant (S), Arhivar (M), Magaziner (M) și Asis-
tent medical principal șef, generalist (S)); -Proba 
practică: în data de 12.06.2021, ora 10.00 (pentru 
celelalte posturi). Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru postul de Asistent medical prin-
cipal, generalist (S): -diplomă de licență în speciali-
tate; -5 ani vechime ca asistent medical; -certificat 
de grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru postul de Asistent medical, genera-
list (S): -diplomă de licență în specialitate; -6 luni 
vechime ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de Asistent 
medical principal, generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -5 ani vechime ca asistent medical; -certi-
ficat de grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru posturile de asistent medical, 
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni 
vechime ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru posturile de Asistent 
medical debutant, generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -fără vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul 
de Asistent medical principal, specializarea labo-
rator (PL): -diplomă de școală sanitară sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 ani 
vechime ca asistent medical; -certificat de grad 
principal; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru postul de Asistent medical, specializarea 
laborator (PL): -diplomă de școală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolven-

ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni 
vechime ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de Asistent 
medical principal, specializarea igienă (PL): 
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -certificat de grad principal; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru postul de Asistent 
medical principal, specializarea radiologie (PL): 
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -certificat de grad principal; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de Infir-
mieră (G): -școală generală; -curs de infirmiere, 
organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Genera-
liști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de furnizori autori-
zaţi de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Di-
recţia Generală Resurse Umane și Certificare; -6 
luni vechime in activitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru posturile de Îngrijitoare 
(G): -școală generală; -nu necesită vechime; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru posturile 
de Statistician medical (M): -diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă de studii medii; 
-6 luni vechime în activitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de Fizician (S): 
-diplomă de licență în specialitate; -6 luni vechime 
în specialitate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru posturile de Economist debutant (S): 
-diplomă de licență; -fără vechime în specialitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul 
de Magaziner (M): -diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a școlii generale; -6 ani 
vechime în activitate; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru postul de Arhivar (M): -diplomă 
de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii 
generale; -6 ani vechime în activitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de 
Muncitor Calificat IV -bucătar (G): -școală gene-
rală; -certificat de calificare în meseria de bucătar 
recunoscut de M.M.P.S.; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru posturile de Muncitor Calificat IV 
-liftier (G): -școală generală; -certificat de calificare 
în meseria de liftier recunoscut de M.M.P.S.; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru posturile 
de Muncitor calificat II -instalator, tâmplar, zugrav, 
lăcătuș mecanic (G): -școală generală; -diplomă/
certificate de calificare recunoscute de M.M.P.S.; -6 
ani vechime în meserie; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru posturile de Muncitor calificat II 
-electrician (G): -școală generală; -diplomă/certifi-
cate de calificare recunoscute de M.M.P.S.; -autori-
zație A.N.R.E.; -6 ani vechime în meserie; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de 
Muncitor necalificat I (G): -școală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru posturile 
de Asistent medical principal șef, generalist (S): 
-diplomă de licență în specialitate; -5 ani vechime 
ca asistent medical; -certificat de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea postului. 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 Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, 
persoana de contact Ec.Ștefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021/20.10.980 -interior 3055, adresa e-mail: 
marius.stefan@mateibals.ro.

CITAȚII
l Laborde Liana Isabela este citată pentru 
28.05.2021, ora 12.00, în dosarul 11920 la Completul 
19 la Judecătoria Craiova, în contradictoriu cu 
Popescu Marian.

l Numitul Dobre Marius Stelian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, bl.3 
Vamă, ap.1,  județul Giurgiu, este citat (chemat) ca 
în termen de 10 zile de la publicarea anunțului să se 
prezinte la Judecătoria Giurgiu, cu sediul în mun.
Giurgiu, str.Episcopiei, nr.13, jud.Giurgiu, în calitate 
de intimat în dosarul nr.3515/236/2021, petent fiind 
D.I.T.L. Giurgiu, în vederea înmânării cererii de 
chemare în judecată și a înscrisurilor depuse de 
petent.

DIVERSE
l SC Crispy House SRL având sediul în Calea 
Aurel Vlaicu nr. 10-12 stand S250B spatiul 
Storage S4 inicnta Atrium Mall etaj II, Arad, 
titular al planului/programului „Construire Hala 
P+2e Sala De Evenimente, Depozitare, Logistica 
Si Servicii” intravilan comuna Livada CF 302141 
Livada, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la sediul 
APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, loca-
litatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între 
orele 09 - 16.00, vineri între orele 09 - 13.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM ARAD, în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului. 

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în 
județul Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 
221, în calitate de proiectant al planului/progra-
mului:  Amenajamentul fondului  forestier 
proprietate  privata aparținând comunei Lapus-
nicu Mare,în suprafață de  1860,70 ha, situat  pe 
raza comunei  Lapusnicu Mare, județul Caras 
Severin,  anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a  avizului   de  mediu 
pentru planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caras 
Severin, din mun. Resita, str. Petru Maior, nr. 73, 
jud. Caras Severin, de luni până joi între orele 9 
– 11. Observaţii/comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul A.P.M. Caraș Severin, în termen 
de 15 zile de la data publicării anunţului.

l Informare: Această informare este efectuată de 
către societățile Wild Beach Corbu SRL și Wild 
Beach Camping Corbu SRL, cu sediul în mun. 
București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 160, corp 
clădire C3, Filatura - Aripa 1, parter, camera 7, 
telefon 0726 173 943, ce intenţionează să solicite 
de la Administrația Bazinală a Apelor Dobro-
gea-Litoral aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfășurarea activității de „Amenajare camping 
și spațiu alimentație publică; Împrejmuire; Puțuri 
forate și bazine vidanjabile etanșe”, localizat în 
comuna Corbu, județul Constanţa. Această inves-
tiție este nouă. Ca rezultat al procesului de 
producție vor rezulta ape uzate menajere, ce se 
vor evacua în 4 bazine vidanjabile cu capacitatea 
totală de 100 mc. Aceasta solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc sa transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa de mai sus sau la numărul 

de telefon 0726 173 943 (persoană de contact 
Pîrlea Laurențiu Cristian), după data de 03 mai 
2021.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Unitatea 
Administrativ Teritorială a Orașului Sânnicolau 
Mare, cu sediul în oraș Sânnicolau Mare, str.
Republicii ,  nr.15, județul Timiș,  telefon 
0256/370.366, fax 0256/370.350, email: primaria@
sannicolau-mare.ro, cod fiscal 4548554. Invită 
persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite 
conform legii care îndeplinesc condiţiile prevă-
zute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în 
scopul atribuirii contractelor de finanţare neram-
bursabilă, pentru domeniile: cultură/traditii, 
educație/didactic, aviculture, pensionari. 1.Proce-
dura aplicată pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiectelor din dome-
niile cultură/tradiții, educație/didactic, avicultură, 
pensionari pe anul 2021 este prevăzuta de art.6 
din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general. 
2.Sursa de finanţare a contractului și valoarea: 
F i n a n ţ a r e a  p r o g r a m u l u i :  C o n f o r m 
H.C.L.Sânnicolau Mare nr.40 din 27.04.2021, 
privind Programul anual propriu pentru acor-
darea de finanțări nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes local pentru anul 2021. Suma totală 
alocată pentru Programul în anual 2021 este de: 
289.000Lei. 3.Durata proiectelor: până la 
31.12.2021. 4.Data limită pentru depunerea 
propunerilor de proiect: 21.05.2021, ora 14.00. 
Deoarece prin respectarea termenului de depu-
nere a propunerilor de proiect ar cauza prejudicii 
autorității finanțatoare, s-a decis accelerarea 
aplicării procedurii de selecție de proiecte, prin 
reducerea numărului de zile de la 30 zile la 15 
zile, conform art.20 aliniatul (2) din Legea 
350/2005. 5.Adresa la care trebuie depuse propu-
nerile de proiect: la sediul primăriei din Orașul 
Sânnicolau Mare, str.Republicii, nr.15, telefon 
0256/370,366, fax 0256/370.350, email: primaria@
sannicolau-mare.ro. 6.Data de selecţie și evaluare 
a propunerilor de proiecte în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile se va face de către 
comisia de evaluare: 24.04.2021, ora 14.00.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1.Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureș, telefon 0265/578.226, fax 
0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro, cod 
fiscal 4375895. Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local în anul 
fiscal 2021 pentru Programul de sprijinire sportivă 
din Unitatea Administrativ Teritorială Sângeorgiu 
de Pădure pe anul 2021. 2.Reglementări legale: 
-Legea nr.350/2005 actualizată privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitate nonprofit de interes 
general; -Legea 273/2006 privind finanțele publice; 
-Legea nr.69/2000 legea educației și a sportului; 
-H.G.884/2001 privind aprobarea Regulamentului 
de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației 
fizice și sportului nr.69/2000; -O.M.al Ministerului 
Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finan-
țarea din fonduri publice a proiectelor și progra-
melor sportive; -H.G.1447/2007 privind Normele 
Financiare pentru activități sportive, cu modificările 
și completările ulterioare; -O.U.G. nr.57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ; -Hotărârea Consi-
liului Local nr.27 din 14.04.2021, privind bugetul de 
venituri și cheltuieli al Orașului Sângeorgiu de 

Pădure pe anul 2021 și Regulamentul pentru 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activitate nonprofit de interes 
local. 3.Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate 
legal, constituite în conformitate cu legislația în 
vigoare, persoane juridice fără scop patrimonial 
-care își desfăsoară activitatea în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure și dacă proiectul propus 
vizează activitatăți eligibile care se vor desfășura în 
viitor 4.Bugetul programului: Total valoare proiect: 
100.000Lei. Finanțarea asigurată de Orașul 
Sângeorgiu de Pădure va fi de maximum 90% din 
bugetul total al proiectului, restul de minim 10% din 
valoarea totală a proiectului va fi suportat de solici-
tant. 5.Data limită pentru depunerea propunerilor 
de proiecte: 21.05.2021, ora 14.00. Autoritatea finan-
țatoare, Oraș Sângeorgiu de Pădure, reduce 
termenul de depunere a proiectelor de la 30 de zile 
la 15 zile, conform art.20, alin.2 din Legea 
nr.350/2005, cu scopul accelerării procedurii de 
selecţie fundamentat pe necesitatea demarării 
proiectelor care ar aduce prejudicii persoanelor 
fizice și juridice, care solicită finanţarea. 6.Adresa la 
care se depune ofertele în plic sigilat: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, cod fiscal 4375895, str.Live-
zilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, cod 
poștal 547535, telefon 0265/578.226, fax 
0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro. 7.Peri-
oada de selecție și evaluare a propunerilor de 
proiecte: 24-25.05.2021. 8.Documentația de solici-
tare a finanțării va fi întocmită conform „Regula-
mentul privind regimul finanțările nerambursabile 
alocate de la bugetul local al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități nonprofit de interes 
local” și se va depune într-un singur exemplar 
(original) în format scris, la registratura Consiliului 
Orașului Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
precum și în format electronic pe CD sau DVD. 
9.Documentația pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament și informații 
suplimentare se pot obține de pe pagina web: www.
sgpadure.ro 10.Decontarea cheltuielilor în limita 
finanțării aprobate se va efectua numai pentru acti-
vitățile realizate și cuprinse într-un raport de activi-
tate intermedial/final cu documente justificative în 
copie certificat cu ștampila conform cu originalul și 
semnătura solicitantului. 11.Soluționarea contesta-
țiilor depuse se va face de către Comisia de soluțio-
nare a contestațiilor proiectelor cu finanțări 
nerambursabile. Informații suplimentare pot fi 
obținute la telefon 0265/578.226.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Jucu, 
cu sediul în localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro, web: www.primariajucu.
ro, cod fiscal 4426212. Anunţ de participare 
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul 
Programului anual pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al 
Comunei Jucu alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes local pe anul 2021. -Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare nerambur-
sabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general; 
O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţi-
nând cultelor religioase recunoscute din 
România. -Domeniile pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă: sport, cultură, culte. 
-Suma disponibilă pentru sprijinul financiar 
acordat de autoritatea finanţatoare: Grantul 
disponibil pentru acest an este de 1.020.000Lei, 
defalcat astfel: -sport: 300.000Lei; -cultură: 
150.000Lei; -culte: 570.000Lei. Grantul maxim 
acordat prin acest program reprezintă cel mult 
90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
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tului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele 
proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia 
sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% 
din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă 
ce va fi identificată în contul deschis special 
pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a 
solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. -Localizare: Proiectele 
trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din Comuna 
Jucu. -Eligibilitatea aplicanţilor: Pentru a fi eligi-
bili la accesarea fondurilor nerambursabile, solici-
tanţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să fie persoană persoană juridică cu 
statut de asociaţie sau fundaţie constituită 
conform legii sau cult religios recunoscut de lege; 
-solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect 
incluse în documentele statutare; -aplicanţii 
pentru fonduri destinate domeniilor sport şi culte 
să aibă sediul/filiala înregistrat(ă) în Comuna 
Jucu; -fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 
minimum 10% din costurile eligibile totale ale 
proiectului; -să fie direct responsabili de pregă-
tirea şi managementul proiectului şi să nu acţio-
neze ca un intermediar; -Unde şi cum se depun 
cererile de finanţare: Documentele de eligibilitate 
ale proiectului pot fi trimise numai prin postă sau 
direct la registratură, în plic sigilat, la sediul 
Autorităţii Finanţatoare: Comuna Jucu, locali-
tatea Jucu de Sus nr.112, județul Cluj, la Regis-
tratura instituţiei. Documentele de eligibilitate se 
depun într-un exemplar îndosariat şi sigilat. 
Plicul trebuie să poarte numele complet al solici-
tantului, adresa organizaţiei, titlul proiectului, 
domeniul şi menţiunea (în limba română) „A nu 
se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 
-Data si ora limită de depunere a propunerilor de 
proiecte este 07.06.2021, ora 14.00. -Perioada de 
selecție şi evaluare a propunerilor de proiecte este 
08.06.2021-09.06.2021. -Informaţii suplimentare: 
Se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jucu, 
telefon 0264/233.084 şi de pe site-ul instituţiei: 
www.primariajucu.ro, secţiunea: Anunţuri.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1.Oraş Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureş, telefon 0265/578.226, fax 
0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro, cod 
fiscal 4375895. Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local în 
anul fiscal 2021 pentru proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret şi sport activități 
nonprofit de interes local. 2.Reglementări legale: 
-Legea nr.350/2005 actualizată privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitate nonprofit de interes 
general; -Legea 273/2006 privind finanțele publice; 
-Legea 215/2001 al administrației publice locale; 
-Legea nr.69/2000 legea educației şi a sportului; 
-Legea nr.186/2003 privind susținerea şi promo-
varea culturii; -O.G. nr.51/1998 privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare al programelor şi 
proiectelor culturale; -O.A.N. nr.130/2006 pentru 
sport; -Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 
14.04.2021, privind bugetul de venituri şi cheltu-
ieli al Oraşului Sângeorgiu de Pădure pe anul 
2021 şi Regulamentul pentru regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 
activitate nonprofit de interes local. 3.Solicitanții 
pot fi: asociațiile înregistrate legal, constituite 
conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în 
localitatea Sângeorgiu de Pădure, sau înregistrate 
în alte județe, dacă au filiale active, legal consti-
tuite în localitatea Sângeorgiu de Pădure şi dacă 
proiectul propus vizează activități eligibile care se 
vor desfăşura în Oraşul Sângeorgiu de Pădure, 
respectând Regulamentul privind regimul finanță-
rile nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Oraşului Sângeorgiu de Pădure alocate pentru 
activități nonprofit de interes local. Vor fi anali-
zate numai propunerile de proiecte depuse în 
termenul stabilit prin anunțul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentația pentru 
elaborarea şi prezentarea proiectului prevăzută în 
regulamentul anterior menționat. 4.Bugetul 
programului: Total valoare proiect: 35.000Lei, din 
care: -Proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret: 30.000Lei; -Proiect sport: 
5.000Lei. Finanțarea asigurată de Oraşul 
Sângeorgiu de Pădure va fi de maximum 90% din 
bugetul total al proiectului, restul de minim 10% 
din valoarea totală a proiectului va fi suportat de 
solicitant. 5.Data limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 21.05.2021, ora 14.00. Autori-
tatea finanțatoare, Oraş Sângeorgiu de Pădure 
reduce termenul de depunere a proiectelor de la 
30 de zile la 15 zile, conform art.20, alin.2 din 
Legea nr.350/2005, cu scopul accelerării procedurii 
de selecţie fundamentat pe necesitatea demarării 
proiectelor care ar aduce prejudicii persoanelor 
fizice şi juridice, care solicită finanţarea. 6.Adresa 
la care se depune ofertele în plic sigilat: Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, cod poştal 
547535, telefon 0265/578.226, fax 0265/580.357, 
email: sgpadure@cjmures.ro. 7.Perioada de 
selecție şi evaluare a proiectelor: 24-25.05.2021. 
8.Documentația de solicitare a finanțării va fi 
întocmită conform „Regulamentul privind 
regimul finanțările nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Oraşului Sângeorgiu de Pădure 
alocate pentru activități nonprofit de interes local” 
şi se va depune într-un singur exemplar (original) 
în format scris, la registratura Consiliului 
Oraşului Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
precum şi în format electronic pe CD sau DVD. 
9.Documentația pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament şi informații 
suplimentare se pot obține de pe pagina web: 
www.sgpadure.ro. 10.Decontarea cheltuielilor în 
limita finanțării aprobate se va efectua numai 
pentru activitățile realizate şi cuprinse într-un 
raport de activitate intermedial/final cu docu-
mente justificative în copie certificat cu ştampila 
conform cu originalul şi semnătura solicitantului. 
11.Soluționarea contestațiilor depuse se va face de 
către Comisia de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursabile. Infor-
mații suplimentare pot fi obținute la telefon 
0265/578.226.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena notifica 
deschiderea procedurii generale de insolventa in 
Dosarul 955/105/2021, Tribunalul Prahova, 
conform Sentintei Nr.197 din data de 22.04.2021 
privind debitoarea SC Fabot Interfruct SRL. 
Creditorii isi pot formula declaratii de creanta 
pana la data de 07.06.2021.

l Comuna Lăpuşnicu Mare anunţă publicul inte-
resat asupra scoaterii la licitaţie a două spații 
comerciale situate în comuna Lăpuşnicu Mare, sat 
Moceriş, nr.168, judeţul Caraş-Severin, în supra-
faţă totală de 58mp. Data, ora şi locul organizării 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
31.05.2021, la ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Lăpuşnicu Mare. Perioada de depunere 
a dosarelor de licitaţie este 17.05.2021- 25.05.2021, 
la sediul comunei Lăpuşnicu Mare, nr.133, judeţul 
Caraş-Severin. Condiţiile de achiziţionare a caie-
tului de sarcini, condiţiile de participare la licitaţie 
şi informaţii privind actele necesare înscrierii la 
licitaţie se pot obţine de la Secretariatul comunei 
Lăpuşnicu Mare. Adresa de corespondență este: 
loc.Lăpuşnicu Mare, nr.133, jud. Caraş-Severin, 
tel.0255/244.005, fax 0255/244.005, mail : primari-
alapusnicumare@yahoo.com

l Anunţ de vanzare la licitaţie publică deschisă 
cu strigare. A. Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița, 
cu sediul în municipiul Slobozia, strada Lacului, 
numărul 23, judeţul Ialomița, organizează lici-
taţie publică deschisă cu strigare. B. Obiectul 
licitaţiei: cap hidraulic Aro- 3 buc, casetă direcție 
Aro- 1 buc, demaror Aro- 1 buc, reductor Aro- 1 
buc, set motor Aro Braşov- 2 buc, cap hidraulic 
Saviem- 1 buc. Caietul de sarcini se poate obţine 
de la sediul Inspectoratului pentru Sitaţii de 
Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița, 
cu sediul în municipiul Slobozia, strada Lacului, 
numărul 23, judeţul Ialomița, începând cu data 
de 04.05.2021, în valoare de 65,80Lei. C.1. Lici-
taţia publică deschisă cu strigare va avea loc în 
data de 21.05.2021, ora 10.00, la sediul Inspecto-
ratului din strada Lacului, nr.23, mun.Slobozia, 
jud.Ialomița. 2.În cazul în care, în data de 21 mai 
2021, nu vor fi adjudecate integral bunurile mate-
riale, în Faza II, licitaţia se va relua în data de 18 
iunie 2021, ora 10.00, Faza II, pentru bunurile 
materiale neadjudecate. D.Pentru informaţii 
suplimentare se va contacta slt. Ilie Elena 
Alexandra, tel.0243.232.396, int.27149, fax: 
0243.230.088, adresă de e-mail. logistica@isujia-
lomita.eu

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926 
vinde  teren în suprafață de 255 mp, situat în 
comuna Câineni, sat Câinenii Mici, Județul 
Vâlcea, aparţinând domeniului  privat,vânzarea 
se face conform OUG. 57/2019, şi conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr. 52 din data de 
27.04.2021. Informaţiile privind documentaţia de 
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Câineni iar persoanele intere-
sate pot achita la caseria unității contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 de lei în contul 
vânzătorului: RO10TREZ67621070250 XXXXX 

lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau 
se  poate achita cu numerar la caseria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.05.2021 ora 12,00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2021 ora 12,00; 
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în 26.05.2021, ora 12,30, în sala de 
şedințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se 
introduce la Secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926 
concesionează  teren în suprafață de 260 mp, 
situat în comuna Câineni, sat Robeşti, Județul 
Vâlcea, aparţinând domeniului  public,concesio-
narea se face conform OUG. 57/2019, şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din data de 
27.04.2021. Informaţiile privind documentaţia de 
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Câineni iar persoanele intere-
sate pot achita la caseria unității contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 de lei în contul 
concedentului: RO10TREZ67621070250 XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau 
se  poate achita cu numerar la caseria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.05.2021 ora 12,00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2021 ora 12,00; 
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în 26.05.2021, ora 12,00, în sala de 
şedințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se 
introduce la Secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926 
concesionează  teren în suprafață de 393 mp, 
situat în comuna Câineni, sat Robeşti, Județul 
Vâlcea, aparţinând domeniului  privat,concesio-
narea se face conform OUG. 57/2019, şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din data de 
27.04.2021. Informaţiile privind documentaţia de 
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Câineni iar  persoanele intere-
sate pot achita la caseria unității contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 de lei în contul 
concedentului: RO10TREZ67621070250 XXXXX 
lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau 
se  poate achita cu numerar la caseria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.05.2021 ora 12,00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2021 ora 12,00; 
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în 26.05.2021, ora 11,30, în sala de 
şedințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se 
introduce la Secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926 
concesionează teren în suprafață de 2028 mp, 
situat în comuna Câineni, at Râu Vadului, 
Județul  Vâlcea,  aparţ inând domeniului  
privat,concesionarea se face conform OUG. 
57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 39 din data de 31.03.2021. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de 
sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei comunei Câineni iar 
persoanele interesate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atribuire de 100 
de lei în contul concedentului: RO10TREZ 
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 COMUNA BORCA, cu sediul în sat Borca, județul Neamț, CIF 2614139, tel./fax: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, 
adresă internet: www.primariaborca.ro, reprezentată prin Primar, d-nul Petrică Ruscanu

OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE PUBLICĂ:

Nr. Crt. Lot pășune Aparține trupului de pășune Suprafață (ha) Destinația (vaci, oi, capre)

1 Târșosu TÂRŞOSU 44,65 vaci, oi, capre
2 Cerbu CERBU 10.35 vaci, oi, capre
3 Runc Sabasa – Pr. Pântei     RUNC SABASA – PR.PÂNTEI 11,07 vaci, oi, capre
4 Pârâul Pântei PÂRÂUL PÂNTEI I, PÂRÂUL PÂNTEI II 39,92 vaci, oi, capre
5 Pietroasa PIETROASA 84,85 vaci, oi, capre

                                                                   TOTAL 190,84  ha

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire pe suport hârtie sau pe suport magnetic, CD de la 
Compartimentul juridic, telefon: 0233.268.005, e-mail: contact@primariaborca.ro, în baza cererii scrise, în care să se menționeze suportul dorit: pe 
hârtie sau CD – 100 lei;

• taxa de participare – 200 lei
• garanție de participare –  5% din prețul de pornire pentru fiecare lot de pășune (200 lei x nr. ha aferent lotului de pășune x 5%)
Achitarea tuturor taxelor de participare la licitație se face în numerar la casieria Primăriei Comunei Borca, sat Borca, fie prin ordin de plată, în 

contul RO53TREZ49421180250XXXXX. În măsura în care achitarea se face prin ordin de plată, plata trebuie făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte 
de data licitației.

Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări privind documentaţia de participare: 17.05.2021, ora 14.00.
Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2021 ora  14.00

• Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Borca, sat Borca, comuna Borca, județul Neamț, registratură.
• Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar pentru fiecare lot de pășune solicitat.
• Data  și  locul  la  care  se  va  desfășura  ședinţa  publică  de  deschidere  a ofertelor:
• Ședința publică de deschidere a plicurilor cu documentația depusă și licitația publică cu strigare se va desfășura în data de 25.05.2021, 

ora 11,00  în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Borca.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în soluționarea even-

tualelor litigii este Tribunalul Neamț, care poate fi sesizat în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modi-
ficările și completările ulterioare.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2021



67621070250XXXXX lei, cont deschis la Trezo-
reria Gura Lotrului sau se  poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18.05.2021 ora 12,00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 25.05.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în 
26.05.2021, ora 11:00, în sala de ședințe a Consi-
liului local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru 
soluționarea litigilor apărute se introduce la 
Secţia de contencios administrativ a Tribunalului 
Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.554/2004 
legea contenciosului administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare.

l  Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926 
concesionează  teren în suprafață de 3141 mp, 
situat în comuna Câineni, at Râu Vadului, 
Județul  Vâlcea,  aparţ inând domeniului  
privat,concesionarea se face conform OUG. 
57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 39 din data de 31.03.2021. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de 
sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei comunei Câineni iar 
persoanele interesate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atribuire de 100 
d e  l e i  î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO10TREZ67621070250 XXXXX lei, cont 
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se  poate 
achita cu numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 18.05.2021 ora 12,00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 25.05.2021 ora 12,00; Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
în 26.05.2021, ora 10,30, în sala de ședințe a 
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie 
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce 
la Secţia de contencios administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.554/2004 
legea contenciosului administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ Teritorială Berteștii de 
Jos, comuna Berteștii de Jos, Str.Principală, nr.27, 
județul Brăila, telefon/fax 0239/699.909, 
0239/699.855, e-mail: bertestiidejos@br.e-adm.ro, 
cod fiscal 4874780. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 
612mp, situat în comuna Berteștii de Jos, sat 
Spiru Haret, Str.Salcâmului, nr.2A, teren ce apar-
ține domeniului privat al Comunei Berteștii de 
J o s ,  j u d e ț u l  B r ă i l a ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.21/31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Impozite și Taxe. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Impozite și Taxe din 
cadrul Primăriei Comunei Berteștii de Jos, 
comuna Berteștii de Jos, Str.Principală, nr.27, 
județul Brăila. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
pr iv ind  Codul  admin i s t ra t iv :  g ra tu i t . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
27.05.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 

07.06.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Berteștii de 
Jos, comuna Berteștii de Jos, Compartimentul 
Impozite și Taxe, Str.Principală, nr.27, județul 
Brăila. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
07.06.2021, ora 13.00, Primăria Comunei Berteștii 
de Jos, comuna Berteștii de Jos, Str.Principală, 
nr.27, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Brăila, Brăila, Str.Calea Călărașilor, nr.47, 
județul Brăila, telefon 0239/613.975, fax 
0239/612.608, e-mail: jud-braila-brp@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
29.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Cosoba, comuna Cosoba, str.Principală, 
nr.344, județul Giurgiu, telefon/fax 0246253739, 
e-mail: primariacosoba@yahoo.com, cod fiscal 
16407117. 2.Data publicării anunțului de licitație 

în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 
18.03.2021, conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei 
câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor declarate 
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate vala-
bile. 5.Denumirea/numele și sediul/adresa ofer-
tantului a cărui ofertă a fost declarată 
câștigătoare: Trifan Mihaela, comuna Cosoba, Str.
Cetate, nr.161, județul Giurgiu. 6.Durata contrac-
tului: 5 ani. 7.Nivelul chiriei: 400 lei/lună. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu, Giurgiu, 
Str.Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/217.492, fax 0374/093.347, e-mail: registra-
tura-tr@just.ro. 9.Data informării ofertanților 
despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 
14.04.2021. 10.Data transmiterii anunțului de 
atribuire către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 29.04.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Lunca Corbului, cu sediul în localitatea Lunca 
Corbului, Str.Principală, nr.338B, judeţul Argeș, 
telefon 0248/688.501, fax 0248/688.960, e-mail: 
primaria_lunca_corbului@yahoo.com, cod 

fiscal 4122400. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: imobil teren în suprafaţă de 335mp 
+clădire: 2 anexe în mărime de 64mp și 20mp, 
având nr.cadastral 82115, Tarla 7, Parcela 316, 
situat în intravilanul comunei Lunca Corbului 
-sat Mârghia de Jos, nr.155, punct „Școala 
Mârghia de Jos”, județul Argeș, aflat în propri-
etatea publică a comunei, cu destinaţie de 
prestări servicii, potrivit Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr.57/03.07.2019, precum și a 
Hotărârii Consilului Local Lunca Corbului 
nr.15/31.03.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin cerere, de la sediul Primăriei Comunei 
Lunca Corbului, sat Lunca Corbului, comuna 
Lunca Corbului, judeţul Argeș. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Secretar din cadrul Primăriei 
Comunei Lunca Corbului, sat Lunca Corbului, 
comuna Lunca Corbului, Str.Principală, 
nr.338B, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 200Lei și se va achita la Casi-
eria instutiției noastre. 3.4.Data-limită pentru 

solicitarea clarificărilor: 19.05.2021, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.05.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Lunca Corbului, cu sediul în 
sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, 
Str.Principală,  nr.338B,  judeţul  Argeș. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: oferta se depune într-un 
singur exemplar, două plicuri sigilate unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura  ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.05.2021, ora 12.00, la sediul Primă-
riei Comunei Lunca Corbului, sat Lunca 
Corbului, comuna Lunca Corbului, Str.Princi-
pală, nr.338B, judeţul Argeș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiţie se introduce la 
Secţia de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului în a cărei jurisdicţie se află sediul conce-
dentului în conformitate cu prevederile Legii 
554/ 2004 a contenciosului administrativ cu 
modificările ulterioare, Tribunalul Argeș, 
Pitești, B-dul I.C.Brătianu, nr.7, județul Argeș, 
telefon 0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
29.04.2021.

Fiul omului  
Istoria unui profet 

de Emil Ludwig Preț: 
19,9 lei 
ziarul +  
cartea

Viața lui Iisus din punct de vedere pur istoric. Misiune  
grea, de vreme ce nu se știe aproape nimic despre  

Caută la chioșcuri o carte de excepție, oferită de Jurnalul,
despre slăbiciunile, visurile şi dezamăgirile lui Iisus

Emil Ludwig, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători 
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