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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Lucrător Comercial, Big Berceni, textile casă. 
Experiență, salariu motivant. 0771.601.718.

l Axes Software SRL, cu sediul în București, CUI 
18238677, angajează ingineri de sistem în informatică. Tel. 
021/322.43.30.

l Fundația Crawford House angajează Operator introdu-
cere, validare și prelucrare date. Cerința obligatorie: Limba 
persană și engleză nivel avansat și experiență într-o școală 
care funcționează după o curriculă internațională. CV-urile 
se pot trimite la adresa: hr@britishschool.ro, telefon: 
0731.499.088.

l MBY Topconta București, sector 6, angajează cu contract 
de muncă pe durată nedeterminată, operator introducere 
date. Salariul negociabil. Informații la: 0722.373.608.

l Facdo Impex S.R.L. ,anunta vacantarea urmatoarelor 
posturi: 8 posturi de dulgher, 1 post de instalator,1 post de 
zidar, 2 posturi de faiantar, 3 posturi de rigipsar, 1 post de 
zugrav, 2 posturi de tencuitor,4 posturi de ajutor bucatar.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com, pana la data de 24.05.2022.

l Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie ”A. 
D. Xenopol”, organizează,  începând cu data de 23.06.2022, 
ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de 
Cercetător științific gradul II, normă întreagă, în domeniul 
Istorie, specializarea Istorie modernă. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul persona-
lului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarul de înscriere la concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Condiții 
suplimentare de participare se regăsesc la adresa wwww.
acadiasi.ro. Informații suplimentare se pot obţine de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

l Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Orașului 
Băile Herculane: cu sediul în localitatea Băile Herculane, str. 
M. Eminescu nr. 10, județul Caraș Severin, organizează în 
baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale vacante în cadrul Compartimentului Contabi-
litate, Gestiune, Achiziții Publice. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Inspector de specialitate I -1 post: -studii superioare 
atestate cu diplomă de licență; -vechime în muncă minim -5 
ani; -vechime în specialitatea studiilor -nu necesită. 
Concursul se va desfășura la sediul instituției, astfel: -Proba 
scrisă în data de 15.06.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.06.2022, ora 10.00. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor este: 06.06.2022, ora 14.00, la sediul Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală al Orașului Băile Hercu-
lane. Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală al orașului Băile Herculane, 
persoana de contact Iliescu Veronica -telefon 0255/560.439.

l Centrul De Asistență Medico-Socială Caracal, cu sediul 
în Caracal, str. Plevnei, nr. 36, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante 
de: asistent medical debutant, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul 
C.A.M.S. Caracal,  Str. Plevnei, Nr. 36, astfel:  - Proba scrisă 
în data de 15.06.2022, ora 10:00, - Proba interviu în data de 
17.06.2022,  ora 10:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) 
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în 
specialitatea medicină generală sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în speciali-
ta t ea  med ic ină  genera lă ;  b )  e s t e  membru 
O.A.M.G.M.A.M.R.; c) fără condiție de vechime în speciali-
tate/muncă. 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 Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal, Str. 
Plevnei, Nr.36, Caracal, Jud.Olt. Relaţii suplimentare la 
sediul: Centrul De Asistență Medico-Socială Caracal, 
persoană de contact: Tudor Ionela Luiza, telefon 
0249/512700 / 0740 04 04 16, fax 0249/512700, E-mail:  
cams_caracal2003@yahoo.com.

l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu 
Jiu, cu sediul în str. 11 iunie 1848, nr.98, Târgu Jiu, organi-
zează concurs de ocupare a unui post vacant de execuție, pe 
perioadă nedeterminată de solist vocal, grad profesional I, 
la Secția soliști vocali din cadrul Ansamblului Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului”. Concursul se va desfășura la 
sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 
din str. 11 iunie 1848, nr.98, Târgu Jiu, județul Gorj și va 
consta în următoarele probe: -  proba scrisă în data de 15 
iunie 2022, ora 11:00; -  proba interviu în data de 21 iunie 
2022, ora 11:00. Candidații trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiții: I. Condiţii generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale. II. Condiții specifice: Pentru postul de solist 
vocal, grad profesional I: - interpret din Gorj(femeie)– 
repertoriu specific zonei pastorale; - absolvent de studii 
superioare cu diplomă de licență în domeniu muzical; - 
experiență profesională în cadrul unui ansamblu folcloric 
profesionist minim 10 ani; - să justifice activitatea artistică 
printr-o arhivă discografică de minim 5 albume audio; - 
vechime în specialitatea postului minim 7 ani. Dosarele de 
participare la concurs se depun la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț 
în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 
până pe data de 06.06.2022, ora 14:00. Relații suplimentare 
se pot obține de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist 

,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției, 
telefon 0253/216179 sau 0764525368.

l Anunţ public de scoatere la concurs a postului vacant de 
Analist, gradul Debutant, Bază (S)> Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) organi-
zează, la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, Bucu-
rești, în perioada 20.05.2022-27.06.2022, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de 
Analist, gradul debutant, bază (S), în cadrul Serviciului 
cercetare_Compartimentul Studii și cercetări, pentru peri-
oada determinată de 6 luni cuprinsă între 01.07.2022-
31.12.2022. Condiţii specifice postului: 1. Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată în știinţele 
sociale (specializarea sociologie); 2. Perfecţionări (speciali-
zări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de 
specialitate, master la încadrarea pe post; 3. Vechimea în 
muncă/ specialitate necesară: -; 4. Limbi străine: limba 
engleză _ nivel avansat. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până la data de 06.06.2022, 
ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. 
Mircea Vodă -etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse 
Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba scrisă, se va 
desfășura în data de 15.06.2022, ora 12.00 la sediul INCFC. 
2. Interviul se va desfășura în data 21.06.2022, ora 14.00, la 
sediul INCFC. Rezultatul final al concursului se afișează la 
sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.
ro), până la data de 27.06.2022, ora 17.00.

l Anunţ public de scoatere la concurs a postului vacant de 
Consilier Juridic, Gradul IA, Bază (S): Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) organi-
zează, la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, Bucu-
rești, în perioada 20.05.2022-27.06.2022, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de 
Consilier juridic, gradul IA, bază (S), în cadrul Comparti-
mentului Juridic, pentru perioada determinată de 6 luni 
cuprinsă între 01.07.2022-31.12.2022. Condiţii specifice 
postului: 1. Studii de specialitate: studii superioare de speci-
alitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; 2. Perfecţionări (specializări): cursuri de 
perfecţionare/ specializare în domeniul studiilor de speciali-
tate și în cel putin unul dintre domeniile principale de acti-
vitate al institutului, master în științe juridice; 3. Vechimea 
în muncă/ specialitate necesară: 7 ani în cadrul instituților 
publice; 4. Limbi străine: limba engleză- nivel mediu. Depu-
nerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 06.06.2022, ora 17.00, la sediul Institutului 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, București (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, 
camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Calen-
darul concursului: 1. Proba scrisă, se va desfășura în data de 
15.06.2022, ora 12.00 la sediul INCFC. 2. Interviul se va 
desfășura în data 21.06.2022, ora 14.00, la sediul INCFC. 
Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe 
pagina de internet a INCFC (www.culturadata.ro), până la 
data de 27.06.2022, ora 17.00.

l Anunţ public de scoatere la concurs a postului vacant de 
Referent de specialitate, Debutant, Bază(S): Institutul Nați-
onal pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) orga-
nizează, la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, 
București, în perioada 20.05.2022-27.06.2022, concursul 
pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant, de 
Referent de specialitate, gradul debutant, bază (S), în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane, pentru perioada deter-
minată de 6 luni cuprinsă între 01.07.2022-31.12.2022. 
Condiţii specifice postului: 1. Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată în științe economice sau drept, 
absolvite cu diplomă de licență; 2. Perfecţionări (speciali-
zări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de 
specialitate; 3. Vechimea în muncă/ specialitate necesară: -; 4. 
Limbi străine: limba engleză- nivel mediu și limba spaniolă/
italiană nivel mediu. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până la data de 06.06.2022, 
ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. 
Mircea Voda -etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse 
Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba scrisă, se va 
desfășura în data de 15.06.2022, ora 12.00 la sediul INCFC. 
2. Interviul se va desfășura în data 21.06.2022, ora 14.00, la 
sediul INCFC. Rezultatul final al concursului se afișează la 
sediu și pe pagina de internet a INCFC (www.culturadata.
ro), până la data de 27.06.2022, ora 17.00.

l Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență cu 
sediul în comuna Ciolpani, Șoseaua București – Ploiești, 
km. 32, scoate la concurs, în vederea ocupării în condițiile 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (Republicată) și ale Hotă-
rârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 4 (patru) 
posturi vacante de personal contractual din cadrul Biroului 
de Securitate Civilă la Obiective de Importanță Deosebită, 
astfel: • 2 (două) posturi muncitor calificat IV-I (instalator 
rețele termice și sanitare); • 1 (un) post muncitor calificat 
IV-I (zidar restaurator); • 1 (un) post muncitor calificat IV-I 
(electromecanic electroalimentare). Nivelul studiilor: a) 
pentru posturile de muncitor calificat IV-I (instalator rețele 
termice și sanitare): • să aibă cel puțin studii generale/studii 
medii; • să aibă calificare în domeniul tehnic – instalator 

rețele termice și sanitare; b) pentru postul de muncitor cali-
ficat IV-I (zidar restaurator): • să aibă cel puțin studii gene-
rale/studii medii; • să aibă calificare în domeniul 
construcțiilor – zidar restaurator; c) pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (electromecanic electroalimentare): • 
să aibă cel puțin studii generale/studii medii; • să aibă califi-
care în domeniul tehnic -  electromecanic electroalimentare. 
Concursul se va desfășura la sediul Unității Speciale de 
Intervenție în Situații de Urgență și va consta în susținerea 
următoarelor probe: 1. Probă scrisă pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I în data de 28.06.2022, ora 10:00. 2. 
Interviul pentru posturile de muncitor calificat IV-I în data 
de 04.07.2022, ora 10:00. Personalul încadrat își va desfă-
șura activitatea în locații situate în municipiul București. 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 06.06.2022, 
ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, din cadrul 
Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență. 
Informații suplimentare despre organizarea concursului și 
depunerea documentelor se pot obține în fiecare zi lucră-
toare, între orele 10.00 – 15.00, de la Compartimentul 
Resurse Umane al U.S.I.S.U., tel.  021.26.77.042 (Persoană 
de contact: plutonier NEACȘU ROXANA - OANA – secre-
tarul comisiei de concurs).

l Aeroclubul României cu sediul în București, Bd. Lascăr 
Catargiu nr.54 sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante- personal contractual -în 
baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, 
completată și modificată prin HG nr. 1027/2014- în data de 
15.06.2022- proba scrisă, respectiv în data de 21.06.2022- 
interviu. Dosarele  se depun la sediul Aeroclubului Româ-
niei până la data de 03.06.2022, ora 12:00. Relaţii 
suplimentare se obţin la telefon 021.312.36.19 int.107. 
Posturi vacante Comisia de Concurs nr.1: Concursul se va 
desfășura la sediul Aeroclubului României din București, 
sector 1, B-dul Lascăr Catargiu nr.54, în data de de 
15.06.2022- proba scrisă, la ora 9:00, respectiv în data de 
21.06.2022- interviu, începând cu ora 10:00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile 
scoase la concurs, astfel: • Inginer aviaţie  debutant– 4 
posturi în următoarele locații: -AT Ploiești– 1 post; -Servi-
ciul Certificare Personal și Tehnică Aeronautică (Parașu-
tism și Aparate Lansare la zbor) din cadrul sediului A.R. –1 
post; -Serviciul Continuitatea Navigabilității și Întreținerea 
Aeronavelor din cadrul sediului A.R.- 1 post; -Biroul Mana-
gementul Calității și Monitorizarea Conformării din cadrul 
sediului A.R. –1 post. -studii superioare tehnice de licență 
din domeniul aeronautic– studii superioare tehnice în 
domeniul Ingineriei Aerospațiale sau în domeniul Ingineriei 
Aeronautice; -vechime– nu este cazul. • Inginer aviaţie cl. 
IV –1 post la Serviciul Continuitatea Navigabilității și 
Întreținerea Aeronavelor din cadrul sediului Aeroclubului 
României: -studii superioare tehnice de licență din dome-
niul aeronautic; -deţine calificarea de personal tehnic aero-
nautic corespunzătoare funcţiei cu licenţa în termen de 
valabilitate și stagiul de debutant încheiat; sau -are pregă-
tirea de specialitate corespunzătoare funcţiei și minim 1 an 
de experienţă în activitatea tehnică aeronautică. • Mecanic 
aviaţie debutant -1 post la Secția de Reparații și Întreținere 
de Bază Craiova: -studii medii  sau școală profesională –
profil tehnic; -vechime– nu este cazul. • Mecanic aviaţie cls. 
I -1 post în locația AT Brașov: -studii medii  sau școală 
profesională –profil tehnic; -licență personal tehnic aerona-
utic în termen de valabilitate; -vechime în activitatea aero-
nautică de minim 6 ani. Posturi vacante Coomisia de 
Concurs Nr.2: Concursul se va desfășura la sediul Aeroclu-
bului României din București, sector 1, B-dul Lascăr 
Catargiu nr.54, în data de de 15.06.2022 -proba scrisă, la ora 
11:00, respectiv în data de 21.06.2022 -interviu, începând cu 
ora 12:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
specifice pentru posturile scoase la concurs astfel: • Refe-
rent de specialitate grd. I -1 post în cadrul compartimen-
tului Relații Publice din cadrul sediului Aeroclubului 
României: -studii superioare tehnice /juridice /economice/ 
social-administrative; -vechime în specialitate de minim 6 ani 
și 6 luni. Calendarul de desfășurare a Concursui: -23.05– 
03.06.2022- depunere dosare  înscriere concurs (ora 12,00); 
-07.06.2022- selecţie dosare  și afisare rezultat ora 12,00; 
-08.06.2022- depunere contestaţii selecţie dosare; -09.06.2022- 
soluţionare contestaţii selecţie dosare și afișare rezultat, ora 
12,00; -15.06.2022 -proba scrisă; -16.06.2022- afișare rezultate 
proba scrisă, ora 13,00; -17.06.2022- depunere contestaţii 
proba scrisă, ora 12,00; -20.06.2022- soluţionare contestaţii 
probă scrisă și afișare rezultat, ora 12,00; -21.06.2022- 
interviu începând cu ora 9,00; -22.06.2022 -afișare rezultate 
interviu, ora 13,00; -23.06.2022- depunere contestaţii 
interviu ora 12,00; -24.06.2022- soluţionare contestaţii 
interviu și afișare rezultate finale. Nota: Programarea candi-
daţilor pentru interviu se va afișa pe site-ul instituţiei în data 
de 16.06.2022, ora 12:00. • Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând 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 înfăptu-
irea 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 inter-
venit reabilitarea. Informaţii privind înscrierea la concurs și 
depunerea dosarelor: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile minime de vechime în specialitate  necesare exer-
citării funcţiei. În termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului, respectiv până în data de 03.06.2022 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 Româ-
niei); b) Copia actului de identitate; c) Copia diplomei de 
studii și 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 și/sau 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și după caz, 
vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei; f) Curri-
culum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate și 
care să conţină în clar, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia – în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e)  vor fi prezentate 
și în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

l Romania- Ministerul Apărării Naţionale/ Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central: „ Dr.Carol Davila”, 
Str.Mircea Vulcănescu nr.88, Sect.1-București, 
Tel.021/319.30.51; Fax.021/319.30.30. Anunt: Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central: “Dr.Carol Davi-
la”-București organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi:-2.posturi vacante/pe perioadă 
nedeterminată de asistent coordonator (studii superioare)- 
asistent medical principal/ (studii superioare)–specialitatea 
medicină generală, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice nivel studii–superioare; diplomă licenţă în speciali-
tatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă/după caz;certificat reatestare 
profesională, dupa caz; adeverinţă examen grad princi-
pal-medicină generală; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent medical generalist licenţiat-grad principal, 
avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist licenţiat-grad principal, avizat și 
valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la 
informaţii clasificate, precum și acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este declarant:„admis”; vechime: 
minim 5ani ca asistent medical–specialitatea medicină 
generală. Concursul se va desfășura astfel:proba scrisă: 
15.06.2022 ora:09,00, interviu 22.06.2022 și 23.06.2022 
ora:09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central: “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 23.05.2022-06.06.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: 
“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila”cu sediul în: 
București, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1–tel. 
021.319.30.51-60/interior.1221; 1 post-vacant/ pe perioadă 
nedeterminată de:asistent coordonator (studii postlicea-
le)-asistent farmacie principal/ (studii postliceale), conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel studii-postliceale; 
diplomă școală sanitară postliceală sau diplomă studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în speci-
alitatea farmacie; diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă/ după caz; certificat 
reatestare profesională, dupa caz;adeverinţă examen grad 
principal- asistent farmacie; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent farmacie principal, avizat și valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent  farmacie prin-
cipal, avizat și valabil la data concursului sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR;-
nivel acces la informaţii clasificate, precum și acordul scris 
al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care acesta este declaran-
t:„admis”; vechime:minim 5.ani ca asistent farmacie. 
Concursul se va desfășura astfel:proba scrisă-15.06.2022 
ora:09.00, interviu: 22.06.2022 și 23.06.2022 ora 09.00, la 
sediul: Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este 23.05.2022-06.06.2022. Relaţii 
suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” 
și la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, 
Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel.021.319.30.51–60/
interior 1221; 1 post vacant/pe perioadă nedeterminată de 
asistent coordonator (studii postliceale)-asistent medical 
principal (studii postliceale)-specialitatea laborator, conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel studii-postliceale;-
diplomă școală sanitară postliceală sau diplomă studii 
postliceale prin echivalare conf.H.G.nr.797/1997, în specia-
litatea laborator; diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;certificat 
reatestare profesională, dupa caz; adeverinţă examen grad 
principal-asistent medical laborator; certificat membru 
OAMGMAMR-asistent medical /specialitatea labora-
tor-grad principal, avizat și valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent medical-specialitatea labora-
tor-grad principal, avizat și valabil la data concursului sau 
de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată 
de:OAMGMAMR; nivel acces la informaţii clasificate, 
precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarant:„admis”; vechime: minim 5.ani ca asistent 
medical-specialitatea laborator. Concursul se va desfășura 
astfel:proba scrisă-15.06.2022 ora:09.00, interviu-22.06.2022 

și 23.06.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 
23.05.2022–06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:www.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr.Carol 
Davila” cu sediul în:București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, 
sect.1-tel. 021.319.30.51–60/ interior.1221;1.post vacant/pe 
perioadă nedeterminată de:asistent coordinator/ (studii 
postliceale)-asistent medical principal/ (studii postlicea-
le)-specialitatea radiologie, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii-postliceale; diplomă școală 
sanitară postliceală sau diplomă studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea radio-
logie; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă, după caz;certificat reatestare 
profesională, dupa caz;adeverinţă examen grad princi-
pal-asistent medical radiologie; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent medical-specialitatea radiologie-grad 
principal, avizat și valabil la data concursului. Certificatul 
va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical–specialitatea radiologie-grad 
principal, avizat și valabil la data concursului sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMG-
MAMR; nivel acces la informaţii clasificate, precum și 
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 
declarant: „admis”; vechime minim 5 ani ca asistent medi-
cal-specialitatea radiologie. Concursul se va desfășura astfel 
proba scrisă-15.06.2022 ora 09,00, interviu 22.06.2022 și 
23.06.2022 ora 09,00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.05.2022 
–06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro 
la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în:București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 
021.319.30.51-60/ interior.1221; 7 posturi vacante /perioadă 
nedeterminată de asistent medical șef/ (studii superioa-
re)-medicină generală, conform H.G.nr.286/2011. Condiţii 
specifice nivel studii superioare; diplomă licenţă în speciali-
tatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare 
profesională, dupa caz;adeverinţă examen grad princi-
pal-medicină generală; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent medical generalist licenţiat-grad principal, 
avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist licenţiat-grad principal, avizat și 
valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la 
informaţii clasificate, precum și acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este declarat:„admis”; vechi-
me:minim 5 ani ca asistent medical–specialitatea medicină 
generală. Concursul se va desfășura astfel proba scrisă 
15.06.2022 ora 09.00, interviu:22.06.2022 și 23.06.2022 ora 
09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central. “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este 23.05.2022-06.06.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica: 
“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu sediul în: 
București, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 
021.319.30.51–60 /interior. 1221; 3.posturi vacante/pe peri-
oadă nedeterminată de:asistent medical principal (studii 
superioare), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice 
nivel studii: superioare; diplomă licenţă în specialitatea 
asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare 
profesionala, dupa caz; adeverință examen grad princi-
pal-asistent medical generalist;certificat membru OAMG-
MAMR-asistent medical generalist principal licenţiat-avizat 
și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist principal licențiat, avizat și 
valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la 
informaţii clasificate, precum și acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este declarat: „admis”; vechi-
me:minim 5.ani ca:asistent medical generalist. Concursul se 
va desfășura astfel proba scrisă 15.06.2022 ora 12,00, 
interviu 22.06.2022 și 23.06.2022 ora 0900, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar Central. “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 021.319.30.51–60/inte-
rior 1221; 8 posturi vacante /pe perioadă nedeterminată de 
asistent medical/(studii superioare), conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice:nivel studii–superioare;diplomă 
licenţă în specialitatea asistenţă medicală generală, însoţită 
de suplimentul descriptiv;diplomă bacalaureat, însoţită de 
suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;certi-
ficat reatestare profesionala, dupa caz; certificat membru 
OAMGMAMR-asistent medical generalist licenţiat-avizat și 
valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist licențiat principal, avizat și valabil la data 
concursului sau de adeverinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la informaţii clasifi-
cate, precum și acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat:„admis”;vechime:minim 6.luni ca:asis-
tent medical generalist (să nu dețină gradul principal ca 
asistent medical generalist). Concursul se va desfășura 
astfel:proba scrisă-15.06.2022 ora 12.00, interviu: 22.06.2022 
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și 23.06.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.05.2022-
06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu 
sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1-tel. 
021.319.30.51–60 /interior.1221; 1 post-vacant/ pe perioadă 
nedeterminată de asistent farmacie/(studii postliceale), 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel studii 
postliceale; diplomă școală sanitară postliceală sau diplomă 
studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în 
specialitatea asistent farmacie; diplomă bacalaureat, înso-
ţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; 
certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat 
membru OAMGMAMR-asistent farmacie-avizat și valabil 
la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent farmacie, 
avizat și valabil la data concursului sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel acces la informaţii clasificate, precum și acordul scris 
al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care acesta este decla-
rat„admis”; vechime minim 6 luni ca asistent  farmacie (să 
nu dețină gradul principal ca asistent  farmacie). Concursul 
se va desfășura astfel proba scrisă: 15.06.2022 ora 12.00, 
interviu-22.06.2022 și 23.06.2022 ora 09.00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str.Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sect.1-tel. 021.319.30.51 –60/interior 1221; 1 
post-vacant/pe perioadă nedeterminată de asistent farmacie 
principal /(studii postliceale), conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel studii postliceale; diplomă școală 
sanitară postliceală sau diplomă studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea:asistent 
farmacie; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare 
profesionala, dupa caz; adeverință examen grad princi-
pal-asistent farmacie; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent farmacie principal-avizat și valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent farmacie prin-
cipal, avizat și valabil la data concursului sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată de: OAMGMAMR; 
nivel acces la informaţii clasificate, precum și acordul scris 
al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care acesta este decla-
rat„admis”; vechime minim 5 ani ca asistent farmacie. 
Concursul se va desfășura astfel proba scrisă 15.06.2022 
ora:12.00, interviu 22.06.2022 și 23.06.2022 ora:09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este:23.05.2022-06.06.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“-
Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul 
în:București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect. 
1-tel.021.319.30.51-60 /interior 1221; 5 posturi vacante/pe 
perioadă nedeterminată de asistent medical principal  
(studii postliceale)-medicină generală, conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice:nivel studii-postliceale; diplomă 
școală sanitară postliceală sau diplomă studii postliceale 
prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea 
medicină generală; diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat 
reatestare profesionala, dupa caz; adeverință examen grad 
principal-medicină generală;certificat  membru OAMG-
MAMR-asistent medical principal generalist-avizat și 
valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent 
medical principal generalist, avizat și valabil la data concur-
sului sau de adeverinţa pentru participare la concurs, elibe-
rată de OAMGMAMR;nivel acces la informaţii clasificate, 
precum și acordul scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarat„admis”; vechime:minim 5 ani ca:asistent 
medical generalist. Concursul se va desfășura astfel proba 
scrisă-15.06.2022 ora 12.00, interviu-22.06.2022 și 
23.06.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.05.2022 
-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro 
la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu 
sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60/interior 1221; 23 posturi-vacante/ pe peri-
oadă nedeterminată de asistent medical (studii postliceale) /
medicină generală, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice nivel studii-postliceale; diplomă școală sanitară 
postliceală sau diplomă studii postliceale prin echivalare 
conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;-
diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau 
foaia matricolă, după caz;certificat reatestare profesionala, 
dupa caz; certificat  membru OAMGMAMR-asistent 
medical generalist-avizat și valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent medical generalist, avizat și 
valabil la data concursului sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la 
informaţii clasificate, precum și acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;vechi-
me:minim 6.luni ca:asistent medical generalist (să nu dețină 
gradul principal ca asistent medical generalist). Concursul 
se va desfășura astfel proba scrisă-15.06.2022 ora 12.00, 
interviu-22.06.2022 și 23.06.2022 ora:09.00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sect. 1- tel. 021.319.30.51-60/interior 1221; 
1 post/vacant/pe perioadă nedeterminată de consilier juridic 
gr. IA (studii superioare) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice nivel studii: superioare; diplomă licență în 
specialitate; act doveditor de absolvire a studiilor/diplomă 
licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă); 
diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau 
foaia matricolă, după caz;nivel acces la informaţii clasificate 
sau acordul scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate; vechime minim 6 ani 
si 6.luni vechime in specialitate. Concursul se va desfășura 

astfel: proba scrisă 15.06.2022 ora:09.00, interviu-22.06.2022 
ora:09.00, la sediul:Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este 23.05.2022-06.06.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“-
Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” cu sediul în 
București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 
021.319.30.51-60/ interior 1025; 1 post/vacant pe perioadă 
nedeterminată de referent de specialitate debutant-(studii 
superioare) conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice 
nivel studii-superioare; diplomă licenţă în specialitate înso-
ţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă); diploma 
bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz; 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;vechime:-. Concursul se va 
desfășura astfel:proba scrisă-15.06.2022 ora 09.00, 
interviu-22.06.2022, ora:09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 
23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul:www.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la: S.U.U.M.C.“Dr.Carol 
Davila” cu sediul în:București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, 
sect.1-tel.021.319.30.51-60/interior 1221;17 posturi/ vacante 
pe perioadă nedeterminată de infirmieră/ (studii generale), 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel studii-
minim generale;act doveditor al studiilor absolvite;curs 
infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs infir-
miere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministe-
rului Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane și certifica-
re;nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate;vechime:minim 6.luni vechime în activitate. 
Concursul se va desfășura astfel proba scrisă-16.06.2022 
ora:09.00, interviu-23.06.2022 și 24.06.2022 ora:09.00, la 
sediul:Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este 23.05.2022-06.06.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“-
Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în 
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60/interior.1221;3.posturi/vacante pe perioadă 
nedeterminată de:inginer debutant/(studii superioare) 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel 
studii-superioare;diplomă licență in:domeniul inginerie 
medicală;act doveditor de absolvire a studiilor-diplomă 
licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);-
diploma bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau 
foaia matricolă, după caz; nivel acces la informaţii clasifi-
cate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate;vechime:-. Concursul 
se va desfășura astfel:proba scrisă 16.06.2022 ora:09.00, 
interviu- 23.06.2022, ora:09.00, la sediul:Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central. “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 
23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în:București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, 
sect.1- tel. 021.319.30.51-60/ interior. 1312; 6. posturi 
vacante/pe perioadă nedeterminată de registrator medical /
(studii generale), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice nivel studii/medii-medii de specialitate sau 
diplomă studii medii; act doveditor al studiilor absolvite;-
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate;minim 6 luni vechime în activitate. Concursul 
se va desfășura astfel:proba scrisă-16.06.2022 ora 12.00, 
interviu-23.06.2022 și 24.06.2022 ora 09.00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 23.05.2022-06.06.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” și la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în: București, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60/interior 1142; 
2 posturi /temporar vacante pe perioadă determinată de 
economist debutant /(studii superioare), conform. H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice:nivel studii-superioare în știinţe 
economice;act doveditor de absolvire a studiilor-diploma 
licenţă în specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv 
(foaia matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; 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; 
vechime:-. Concursul se va desfășura astfel proba scrisă-
07.06.2022, ora 09.00, interviu-14.06.2022, 09.00, la 
sediul:Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este 23.05.2022-27.05.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: 
“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în 
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1- 
tel.021.319.30.51-60/interior 1214; 1.post-temporar vacant /
pe perioadă determinată de asistent social (studii superi-
oare), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel 
studii-superioare de specialitate în asistenţă socială; act 
doveditor de absolvire a studiilor-diploma licenţă în specia-
litate, însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă); 
diplomă 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 găsește în 
vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la 
art.15 din Legea.466/2004, cu modificările și completările 
ulterioare;nivel acces la informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate; vechime minim 6.luni în specialitatea 
studiilor/(să nu deţină gradul de asistent social principal). 
Concursul se va desfășura astfel proba scrisă-07.06.2022, 
ora:09.00, interviu-14.06.2022, 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 
este:23.05.2022-27.05.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: 
www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” și la S.U.U.M.C.“Dr.
Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect. 1-tel.021.319.30.51-60/ interior.1214.

l În conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guver-
nului nr.730/2018 pentru modificarea lit. C și D din anexa 
nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organi-
zarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, art.4 din 
Legea nr.265/2008 republicată, privind gestionarea sigu-
ranței circulației pe infrastructura rutieră și art.I din Ordo-
nanța de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind unele 
măsuri la nivelul administrației publice, Autoritatea Rutieră 
Română- ARR, cu sediul în B-dul.Dinicu Golescu Nr. 38, 
Sector 1 Municipiul București, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în 
cadrul instituției: Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE 
ȘI SCISR din cadrul Direcției Juridice, (fost COMPARTI-
MENTUL SCISR (Secretariatul Consiliului Interministe-
rial pentru Siguranța Rutieră), va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate 
(lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații 
înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: a) pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niile de licență: științe inginerești, economice sau juridice, 
ori studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștințe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
referent de specialitate debutant (S) cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la 
SERVICIUL INFORMATIZARE din cadrul Direcției 
Tehnologia Informației, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul tehnic, ori studii echivalente potrivit prevederilor 
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul 
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere /echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este cazul; c)nu are mențiuni 
înscrise în cetificatul de cazier judiciar; d)cunoștințe operare 
calculator: Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, Power-
Point, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant 
de referent de specialitate gradul II (S) cu contract indivi-
dual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă 
la SERVICIUL INFORMATIZARE din cadrul Direcției 
Tehnologia Informației, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul tehnic: domeniul de licență: electronică, transporturi, 
ori studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere /echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente, precum și o experienţă profesională în domeniul IT; 
b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; c)nu are mențiuni înscrise în cetifi-
catul de cazier judiciar; d)specializare în domeniul IT 
(susținute de diplome/certificate de curs). Concursul pentru 
ocuparea postului vacant de consilier juridic debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă la SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 
(fost BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE), va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) 
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental științe sociale- ramura de 
știință- științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut 
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere /
echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autori-
tatea administraţiei publice centrale competente; b)vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O¯ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea a 3 posturi vacante de inspector de specia-
litate debutant (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL 
INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă și diplomă de master recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podu-
rilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)permis de conducere valabil pentru 
categoria B; d) nu are menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoștințe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de 
specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL 
INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: a1)studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă și diplomă de master recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podu-
rilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente, precum și o experienţă profesională de cel puţin 4 ani 
dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate 
sau, a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în 
cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer minim 10 ani în 
sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române; b) permis de 
conducere valabil pentru categoria B; c)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d) cunoștințe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL CLASIFICARE REȚEA 
RUTIERĂ ȘI SISTEME DE INFORMARE din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere (fost SERVI-
CIUL CLASIFICARE REȚEA RUTIERĂ din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere), va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: a1)studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă și diplomă de master recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podu-
rilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere /echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente, precum și o experienţă profesională de cel puţin 7 ani 
dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate 
sau, a2) studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în 
cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer minim 10 ani în 
sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române; b) permis de 
conducere valabil pentru categoria B; c) nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d) cunoștințe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
de referent de specialitate gradul II (S) la SERVICIUL 
LICENȚE ȘI PROGRAME DE TRANSPORT din cadrul 
Direcţiei Licențiere, Autorizare și Atestare, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului vacant de 
referent de specialitate gradul II (S) la Serviciul Licențe și 
Programe de Transport, trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)pregătire de bază: studii superioare dovedite 
cu diplomă de licenţă/ inginer sau echivalentă acestora în 
domeniul fundamental științe inginerești- ramura de 
știință- ingineria transporturilor, domeniul de licență: -ingi-
neria autovehiculelor sau -ingineria transporturilor- o 
specializare aferentă transporturilor rutiere, ori studii echi-
valente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut 
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere /
echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autori-
tatea administraţiei publice centrale competente; b)vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 
6 luni; c)permis de conducere valabil pentru categoria B; d)
nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoștinţe operare calculator: Pachetul Microsoft O¯ce 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul pentru 
ocuparea postului de referent de specialitate gradul II (S) la 
SERVICIUL AUTORIZARE ȘI CERTIFICARE din 
cadrul Direcţiei Licențiere, Autorizare și Atestare (fost 
SERVICIUL PROCEDURI ȘI STANDARDE PROFESI-
ONALE din cadrul Direcţiei Atestare și Certificare), va 
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoș-
tinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui 
interviu. Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II (S) la Serviciul 
Proceduri și Standarde Profesionale, trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă/inginer sau echi-
valentă acestora în domeniul fundamental științe ingine-
rești- ramura de știință- ingineria transporturilor, domeniul 
de licență: -ingineria autovehiculelor sau -ingineria trans-
porturilor- o specializare aferentă transporturilor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar;  e)cunoștinţe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier 
juridic gradul II (S) la SERVICIUL JURIDIC ȘI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV din cadrul Direcției 
Juridice, va consta în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul 
fundamental științe sociale- ramura de știință- științe juri-
dice, domeniul de licență: drept, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul 
de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/ echiva-

lare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale competente; b) vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 
luni; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O¯ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debu-
tant (S) la SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV din cadrul Direcției Juridice, va consta 
în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor 
de specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental științe sociale- ramura de 
știință- științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recu-
noaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
consilier juridic debutant (S) la SERVICIUL RELAȚII 
PUBLICE din cadrul Direcției Juridice, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental științe sociale- ramura de 
știință- științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin. (2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recu-
noaștere /echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
economist gradul II (S) la SERVICIUL CONTABILITATE 
ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ din cadrul Direcției Econo-
mice, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare 
a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a 
unui interviu. Candidații înscriși pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă în domeniul economic, ori studii echiva-
lente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educa-
ţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut 
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/
echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autori-
tatea administraţiei publice centrale competente; b)vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 
6 luni; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d) cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O¯ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de economist gradul II (S) 
la SERVICIUL FINANCIAR BVC TARIFE din cadrul 
Direcției Economice, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic, ori studii echivalente potrivit prevederilor 
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul 
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere /echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b) vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 luni; c)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d) cunoștinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate debutant (S) la SERVI-
CIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ 
ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției Juridice, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul științe inginerești, economice sau juri-
dice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.
(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere /echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
șofer (M) la BIROUL TRANSPORT din cadrul Serviciului 
Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport- 
Direcția Juridică, va consta în susţinerea unei probe scrise 
de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă 
tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
medii dovedite cu diplomă de bacalaureat; b)permis de 
conducere valabil pentru categoria B de cel puțin doi ani; c) 
adeverință eliberată de către serviciul poliției rutiere din 
care să rezulte faptul că în ultimul an, titularul un a avut 
suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru 
conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substan-
țelor stupefiante și un a fost implicat în accidente rutiere 
soldate cu victime din culpa sa; d) aviz medical și psihlogic 
pentru transportul de persoane;  e) vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; f)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar. Dosarele 
de concurs se depun personal la Autoritatea Rutieră 
Română- ARR, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Poarta G din Str.Gării de Nord, Sector 1 Municipiul Bucu-
rești, până la data de 06.06.2022, ora 16.30, conform 
programului de lucru: Luni- în intervalul orar 08.00-16.30, 
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Marți- în intervalul orar 08.00-16.30, Miercuri- în intervalul 
orar 08.00-16.30, Joi- în intervalul orar 08.00-16.30, Vineri- 
în intervalul orar 08.00-14.00. Concursul va consta în 3 
etape succesive: a) SELECŢIA DOSARELOR DE 
ÎNSCRIERE, b) PROBA SCRISĂ. Proba scrisă se va 
desfășura la adresa: Formenerg- Bulevardul Gheorghe 
Șincai, nr.3, Sector 4, Municipiul București sau în altă 
locație în funcție de numărul de candidați înscriși la 
concurs, în data de 15.06.2022, ora 10.00; c)INTERVIUL. 
Interviul se va susţine la adresa: Formenerg- Bulevardul 
Gheorghe Șincai nr.3, Sector 4, Municipiul București sau în 
altă locație în funcție de numărul de candidați admiși la 
proba scrisă, în data de 21.06.2022, ora 10.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 021.313.48.53 Serviciul 
Resurse Umane. Bibliografia și alte informaţii necesare 
desfășurării concursului sunt afișate la avizier Poarta E- 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Str.Gării de 
Nord, Sector 1 Municipiul București, site: http://posturi.gov.
ro/ și www.arr.ro ((Despre ARR- Organizare- Carieră- 
Angajări- Concurs pentru ocuparea unor posturi contrac-
tuale vacante în cadrul ARR- 15.12.2021) sau accesând 
linkul: https://www.arr.ro/arr_doc_228_organizare_pg_0.
htm. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul 
autorităţii.

PRESTĂRI SERVICII
l Executăm acoperișuri din tablă, țiglă ceramică, 
dulgherie, terase, foișor, cabane din lemn, hidroizolație, gard 
din tablă, vopsim tablă, văruim, polistiren, orice mică repa-
rație. 0746.972.003- Cristian Bogdan.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren intravilan Tg.Mureș, Zona Viile Dealul Mic, 1.000 
mp, deschidere 26m, 39Euro/m. Tel. 0033.565.366.167.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 12.000mp din 
obiectivul Hala Laminor, situat pe bld.Basarabiei nr. 256. 
Operatorii interesați pot solicita documentația de atribuire 
pe e-mail-ul: o«ce@acs3.ro. Mai multe informații pe: acs3.
ro la secțiunea anunțuri. Ofertele se pot depune până la 
02.06.2022, ora 12.00.

CITAŢII
l Pârâtul Mesnaoui Chakib este citat la Judecătoria Boto-
șani în dosar nr. 4581/193/2020 cu termen de judecată la 
data de 09 iunie 2022 ca obiect divorţ.

l Judecătoria Motru citeaza pe Opritescu (fosta Mischie) 
Loredana Aurelia in dosarul nr. 378/263/2022, avand ca 
obiect modificare masuri privind copilul, cu termen de 
judecata la 14.06.2022, orele 12.30, in calitate de parata, in 
proces cu Mischie Ilie Nicusor, reclamant.

l Numita Milich Barbara cu domiciliul necunoscut, este 
citată la Judecătoria Arad pe data de 21.06.2022, ora 08:45, 
completul c09-2022, sala 145, in calitate de pârât în dosarul 
nr. 5413/55/2022 având ca obiect uzucapiune și radiere drept 
de uzufruct viager, reclamanți fiind Marian Dorin-Livius și 
Marian Mărioara-Lenuța.

l Se citează pentru 07.06.2022 la Judecătoria Reșița, 
pârâtul Klumpfner Lambert Iosif, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Reșița, Calea Caransebeșului, nr.3, jud.C-S, în 
dosarul nr.5682/290/2021 pentru succesiune.

l Madan Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun.
Chișinău, com. Trușeni, str. Miron Costin nr. 27, Rep. 
Moldova este chemat la Judecătoria Sector 6 București, 
camera 210, în ziua de 09.06.2022, ora 8:30, dosar nr. 
14113/303/2021 în calitate de Pârât, în proces cu Guglea 
Angela în calitate de Reclamant, având ca obiect exercitarea 
autorităţii părintești. În caz de neprezentare a părţilor, 
judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

l Numitul Veg Arpad este citat în data de 27.05.2022, ora 
09.00, la Judecătoria Zalău, în calitate de pârât, dosar 
nr.3457/337/2021, acțiune având ca obiect succesiune.

l Numitul Ilas Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în loc.
Sârbi, com.Vlăsinești, jud.Botoșani, este citat în data de 29 
iunie 2022, ora 09.00, la Judecătoria Săveni, în calitate de 
pârât în dosarul civil 13304/325/2021, în proces cu Ilas 
Liviu, obiect declararea judecătorească a dispariției.

DIVERSE
l Anunț de selecție experți pentru implementarea unor 
proiecte finanțate din Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba anunță demararea procedurii de selecție a unor experți 
pentru implementarea următoarelor proiecte:  1. 1 asistent 
manager post în afara organigramei organizației, pentru 
implementarea proiectului cu titlul ”START IN CARIERA 
MEA!” ID 132752. Pentru detalii privind condițiile gene-
rale, condițiile specifice, modalitatea de depunere a dosa-
relor, conținutul dosarului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a concur-
sului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

l Anunț de selecție. Membri Consiliu de Administrație al 
Societății AIR ORADEA S.A. Municipiul Oradea, în cali-
tate de autoritate publică tutelară, a demarat procedura de 
selecție a unui număr de 3 (trei) membri ai Consiliului de 
Administrație al Societății AIR ORADEA S.A., în confor-
mitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții de participare: • studii 
universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
• cunoasterea limbii romane și engleze (scris si vorbit); • 
capacitatea deplina de exercitiu; • cel puţin doi membrii 
consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare 
economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, 
juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 
ani; • cel puțin unul cu minim 5 ani experiență în poziție de 

management în cadrul unor companii aeriene sau companii 
de ticketing pentru curse aeriene. • nu a fost iniţiată și nici 
nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împo-
triva lor și nu au cazier judiciar. • nu au cazier fiscal. Crite-
riile de evaluare/selecție sunt prevăzute în matricea 
consiliului de administrație al societăţii Societatea AIR  
ORADEA S.A. Informații suplimentare pot fi accesate pe 
site- ul: http://www.oradea.ro/ guvernanta corporative. 
Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 
20.06.2022, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi 
depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția 
de membru în Consiliul de Administrație al societăţii AIR  
ORADEA S.A. Candidaturile vor fi depuse personal sau 
trimise prin poștă la adresa -  Municipiul  Oradea, Piaţa 
Unirii nr.1, et.1, camera 111.

l CII Oroviceanu Daniela Oana notifica deschiderea 
procedurii generale a falimentului in dosarul nr. 
5197/105/2021 Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 260 
din 09.05.2022 privind pe SC 7BUCKS SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță pentru creantele nascute in 
cursul procedurii 20.06.2022, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 15.07.2022 si întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 12.08.2022.

l Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ teritoriala 
comuna Cazasu, judetul Braila, anunta publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru  sectoarele cadas-
trale S1 (Tarlalele 3,3/1,3/2), S2 (Tarlalele 4,4/1,8/1), S3 
(Tarlalele 8/1,8/2,8/3), S19 (Tarlalele 1,2,5,5/1), S20 (Tarlaua 
34), S21 (Tarlalele 31,33), S61 (Tarlaua 44), incepand cu 
data de 27.05.2022, pe o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primariei comunei Cazasu,conform art.14 alin.(1) si (2) din 
Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator 
judiciar vă informează că împotriva S. Legno & Sogno SRL 
având CUI 1707721, J06/970/2004, a fost deschisă proce-
dura insolvenţei prin Sentinţa civilă nr. 338/29.09.2022 din 
dosar nr. 437/112/2020 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 
Creditorii sunt invitaţi să-și depună cererile de creanţe la 
grefa instanţei în temeiul Legii 85/2014.

l Comuna Oșorhei anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Modernizarea străzilor din localitatea Alparea, 
comuna Oșorhei”, propus a fi amplasat în comuna Oșorhei, 
localitatea Alparea. Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Bihor, str.B-dul Dacia, nr.25/A și 
Comuna Oșorhei, cu sediul în localitatea Oșorhei nr.71, 
județul Bihor, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Bihor, str. B-dul 
Dacia, nr.25/A.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru 
Primăria Otopeni. Primăria Otopeni, titular al proiectului 
„Extindere microstație de epurare zona străzilor Matei 
Basarab-Adrian Iovan”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare „nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului/ evaluării adecvate/evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă” de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Extindere microstație de epurare zona străzilor Matei 
Basarab-Adrian Iovan”, propus a fi amplasat pe strada 
Matei Basarab-Adrian Iovan, oraș Otopeni, județul Ilfov. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecţia Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro. 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M. Ilfov -București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru protecția 
mediului.

l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu SC COSKUNOZ MA SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: ”Noi capacități de 
producție de energie solară în cadrul COSKUNOZ MA 
SRL”, propus a fi realizat în municipiul Drăgășani, strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 774, județul Vâlcea.  Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vâlcea:  strada Remus Bellu nr. 6, 
în zilele de luni-vineri între orele 9:00 – 14:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

l APM Ilfov anunţă publicul interesat asupra luari deciziei 
etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului special 
constituit din data 19.01.2022, urmând ca planul/ 
programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu pentru PUZ „introducere în intravilan în 
vederea construirii unui ansamblu de locuințe S+P+4E+5R, 
amenajare incintă, împrejmuire și utilități”, propus în loca-
litatea Popești Leordeni, Județul Ilfov, T55/7-P43, NC 
123787, având ca titular Ciobanu Octavian. Observații/ 
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440), în termen 
de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului. 

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. SC 
Sasbad Susara SRL, Sasca Montană, nr.764, titular al 
proiectului „Construire resort turistic cu zona de agrement, 
fast food, căsuțe camping și împrejmuire teren”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire resort turistic cu zona de 
agrement, fast food, căsuțe camping și împrejmuire teren”, 
propus a fi amplasat în localitatea Sasca Montană, nr. 764, 
jud.Caraș-Severin. Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
15.00 și vineri, între orele 08.00-13.00, precum și la urmă-

toarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l S.C.Lava & Cuce RO S.R.L., cu sediul în București, 
Sector 3, Str.Vulturilor nr.77, nr. ONRCB J40/6730/1999, 
CUI: RO11987285, informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea cod CAEN 9601 -Spălarea și curățarea (uscată) 
articolelor textile și a produselor din blană, activitate desfă-
șurată în București, Sector 6, Bld.Timișoara nr.26, în incinta 
Centrului Comercial Plaza România. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din 
București, Sector 6, Str.Aleea Lacul Morii nr.1, între orele 
9.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M.București în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunț.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de mandatar al 
titularilor Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere 
în intravilan și parcelare teren  pentru ansamblu rezidenţial 
(locuire și dotări aferente)» amplasat în județul Constanța, 
extravilan comuna Corbu, sat. Corbu, parcela 289/67, 
anunță publicul interesat că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal mai sus menționat. Observațiile 
publicului se primesc în scris la sediul APM Constanța, str. 
Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08.00 – 16.00, în termen de 
18 zile calendaristice de la apariția anunțului.

SOMAŢII
l Somaţie emisă în data de 26 aprilie 2022. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Gurahonţ, jud. Arad, sub 
dosar nr.284/238/2022, posesorul Bundurus Livia Veronica a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra cotei de 1/3 a proprietarului 
tabular Oancea Gheorghe și asupra cotei de 2/3 a proprieta-
rului tabular Oancea Teodor, din imobilul înscris în CF nr. 
303012 Buteni, jud.Arad (vechi 186 Berindia) cu nr.top.129-
130, reprezentând teren intravilan în suprafaţă totală de 
2.428mp și construcţii, casă de locuit în Berindia, nr.58. Toţi 
cei interesaţi sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urmă publicaţii.

l Prin cererea inregistrată sub dosar nr. 8971/246/2022, cu 
termen de judecata la data de 15.06.2022. Petenta Laza 
Mihaela-Alina, solicita inscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune, asupra imobilelor identificate in: CF 
nr. 308595 Tren (CF vechi 6418 Incu), nr. top. 1984/a/82, 
compus din teren intravilan in suprafață de 1079 mp în 
orașul Ineu, str. Simion Bărnutiu, nr. Im asupra căruia 
figurează ca proprietar tabular sub Bi Cociuba Adam. 
decedat la data de 28.12.1995, CF nr. 308596 Ineu (CF vechi 
6415 Ineu), nr.top.1984/a/79, compus din teren intravilan in 
suprafajă de 964 mp în orașul Incu, str. Simion Bamutiu, nr. 
1P. asupra căruia figurează ca proprietar tabular sub B1 
Cociuba Adam, decedat la data de 28.12.1979 și sofia 
Cociuba Maria născută Manda, decedată la data de 
20.01.1995 și în CF nr. 308554 Ineu (CF vechi 6366 Ineu), 
nr.top. 1984/a/28, compus din teren intravilan in suprafață 
de 1079 mp in orasu! Ineu. str. Pădurii, nr. 34. asupra căruia 
figurează ca proprietar tabular sub B1 Popa Simeon, 
decedat la data de 16.01.1993. Petenta sustine că folosește 
acest imobil de peste 20 de ani, de la moartea proprietarilor 
tabulari, exercitand o posesie pașnică, publică, continuă și 
sub nume de proprietar.

l Prin cererea înregistrată sub dosar nr.972/246/2022. 
Petenții Gabor Gheorghe și Gabor Anita solicită inscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, in cota de 
1/1 părti in devălmășie, asupra imobilelor terenuri intravi-
lane inscrise in CF308536 Ineu, provenit din conversia pe 
hârtie a C.F. vechi, nr 6381 Incu, situat in Incu, str. Pădurii, 
nr 4, identificat prin numărul topografic 1984/a/43, in 
suprafață de 1079 mp, asupra imobilului teren intravilan 
inseris ta C.F. 308534 Ineu, provenit din conversia pe hârtie 
a CT vechi, nr. 6380 Ineu, situat in Incu, str. Pădurii, nr 6. 
identificat prin numărul topografic 1984/9/42. in suprafață 
de 1079 mp, respectiv C.F. 308553 Ineu, provenit din 
conversia pe hârtie a C.F vechi, nr. 6361 Ineu, situat in Ineu, 
str. Padurii. nr 39. identificat prin numărul topografio 1984 
suprafata de 1079 mp, având ca proprietar tabulari de sub 
BT pe lanc loan decedat la data de 16.02.1975. Varga Zsofia, 
decedată la data de 21.02.1979 și Popa Floare, decedată la 
data de 20.05.1990. Petenții susţin că folosește întregul 
imobil, de peste 20 de ani, exercitand o posesie pașnică, 
publică, continuă și sub nume de proprietar.

l Prin cererea inregistrată sub dosar nr. 1025/246/2022, cu 
termen de judecată la data de 15.06.2022. petentul Värcus 
Marcel, solicità inscrierea dreptului de proprietate pe titlu 
de uzucapiune, supra imobilului identificat în CF nr. 2116 
Bosig, nr. top. 858/440/b, compus din Arabil și pășune la 
Roxin in suprafață de 5755 mp, asupra căruia figurează ca 
proprietar tabular sub B1 Varcus loan. Petentul susține că 
folosește acest imobil de peste 30 de ani, prin joncţiunea 
posesiilor cu antecesorii, exercitând o posesie pașnică, 
publică. continuă și sub nume de proprietar. In urma aces-
teia sunt somaţi, în baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toți cei interesați ca de îndată să înainteze opoziție 
la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar, in termen de o 
lună de la această ultimă publicare se va proceda la rezol-
varea cererii. Prezenta somație se va afișa timp de o lună la 
Tabla de afișare a Judecătoriei Ineu Primăria Bocsig.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC Conextrust SA, cu sediul în 
com.Blăgești, sat Blăgești, str.Sălciilor, nr.1, jud. Bacău, 
înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr.
J04/38/1991, CUI:947730, în temeiul Legii 31/1991 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24.06.2022, ora 
10.00, la adresa: mun.Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 14, etaj 
1- sala de ședințe, jud.Bacău, cu următoarea ORDINE DE 
ZI: 1.Aprobarea raportului administratorului unic privind 
activitatea economico-financiară a SC CONEXTRUST SA 
pentru anul 2021. 2. Aprobarea raportului auditorului 
pentru exercițiul financiar pe anul 2021. 3. Aprobarea situ-

ațiilor financiare pentru anul 2021: bilanț, contul de profit și 
pierderi, repartizarea profitului. 4. Aprobarea repartizării 
profitului net în valoare de 3.430.608Lei aferent anului 
2021, astfel: -suma de 988.399Lei constituire rezerve 
aferente profit reinvestit, -suma de 2.442.209 Lei în cont de 
alte rezerve ca suplimentare a sumelor pentru realizarea de 
investiții în activitatea curentă a societății; 5.Aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorului pentru anul 
precedent, anul 2021. 6.Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022. 7. Aprobarea contractării de credite 
pentru și în numele SC Conextrust SA, indiferent de 
valoarea și destinația acestor credite, de la orice instituție 
bancară și/ nebancară, precum și aprobarea garantării 
acestora cu toate bunurile mobile și imobile aflate în patri-
moniul societății; 8.Aprobarea garantării cu toate bunurile 
mobile și imobile aflate în patrimoniul SC Conextrust SA a 
creditelor contractate de către SC RUSTRANS SRL, indi-
ferent de valoarea și destinația acestor credite, în calitate de 
garant debitor și/fideiusor; 9.Aprobarea mandatării admi-
nistratorul unic al SC Conextrust SA să aducă la îndeplinire 
întocmai dispozițiile punctelor 7 și 8 din ordine de zi, înțele-
gând prin aceasta mandatarea administratorului unic să 
semneze contractele de credit, contractele de garanție reală 
mobiliara și imobiliară aferente, precum și să semneze 
contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară în cali-
tate de garant debitor și/fideiusor a SC CONEXTRUST SA, 
să semneze orice alte înscrisuri solicitate de bancă în scopul 
îndeplinirii celor hotărâte la punctele 7 și  8 din prezenta. 
Acționarii persoane fizice pot participa la adunare în nume 
propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată altui 
acționar sau unei alte persoane decât acționar pe baza de 
procură specială. Acționarii persoane juridice pot participa 
la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de 
reprezentare sau printr-o altă persoană desemnată de 
aceștia în condițiile documentului lor de constituire. În 
cazul în care la data de 24.06.2022, ora 10.00, nu sunt înde-
plinite prevederile legale pentru desfășurarea Adunării 
Generale Ordinare, adunarea se va reprograma pentru data 
de 25.06.2022, ora 10.00, în aceeași locație și cu aceeași 
ordine de zi.

LICITAŢII
l Școala Gimnazială Nr.150 -București organizează în data 
de 03.06.2022, ora 14.00, licitație publică deschisă cu anun-
țarea ofertei pentru închirierea unui spațiu de 4mp. Docu-
mentația poate fi descărcată de pe site-ul: www.scoala150.
ro, secțiunea Noutăți. Relaţii suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr. 150 sau la telefon: 0766.870.652, dl.Neda 
Marius.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al mun.Slatina nr. 127/28.04.2022, la data 
de 26.05.2022, ora 10.00, licitație publică pentru închirierea 
spațiului destinat comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând 
foișor din lemn în suprafață construită la sol de 27,35mp, 
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact 
Cirstea Lidia-Elena, telefon/ fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la 
sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de 
25.05.2022, ora 12.00.

l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor  mobile de 
natura utilajelor tiparire carti, respectiv masina de brosat 
Bindmaster la pretul de 11.890 lei fara TVA, masina de 
laminat la cald KDFM 900 la pretul de 3.465 lei fara TVA, 
rama copiat placi Spektra Pro½ la pretul de 1.720 lei fara 
TVA, procesor placi O½set T700 la pretul de 3.075 lei fara 
TVA, masina de tipar Offset Roland 205 la pretul de 
113.565 lei fara TVA, masina de faltuit ZYH490B la pretul 
de 13.780 lei fara TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo 
Dec 2 buc. la pretul de 110 lei/buc fara TVA, aparat aer 
conditionat 24000 BTU Interter la pretul de 90 lei fara 
TVA. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 50% fata de 
cel stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt organi-
zate in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 27.02.2019 
si 06.10.2020 si vor avea loc pe data de: 23.05.2022, 
25.05.2022, 27.05.2022, 08.06.2022, 15.06.2022, 22.06.2022, 
06.07.2022, 04.08.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, orele 12.00 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, strada Ion 
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de participare la 
licitatia publica (taxa de participare) si relatii suplimentare 
la telefon: 0344104525.

l Anunţ important! În conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Comuna Periam, având statut de 
Unitate Administrativ Teritorială - persoană juridică de 
drept public, identificată prin CIF 4759543, cu sediul în 
Comuna Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, Județul Timiș, Tel./
Fax: 0256-375001/375002, e-mail: o«ce@primariaperiam.ro, 
face cunoscut că în data de 15.06.2022, ora 1000, în sala de 
ședințe a Primăriei Comunei Periam (Comuna Periam, str. 
Mureșului, nr.1 Bis, Jud.Timiș) va avea loc licitaţia publică în 
vederea vânzării unui teren intravilan în suprafață totală de 
150 mp înscris în C.F. nr 404904 Periam (Nr. C.F. vechi 994), 
având nr. cadastral Top 4141/2099/1/8/201/20/1/60 aflat în 
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, vânzare 
aprobată prin H.C.L. Periam nr. 45/29.07.2021. 1. Denu-
mirea imobilului scos spre vânzare, caracteristici principale: 
terenul viran situat în intravilanul Comunei Periam și care 
este înscris în C.F. nr. 404904 Periam (Nr. C.F. vechi 994), 
având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/60, în suprafață 
totală de 150 mp. 2. Preţul minim de pornire a licitației este 
de 7.119 lei. 3. Destinaţia vânzării terenului:  teren liber 
intravilan. 4. În vederea participării la licitație, ofertanții vor 
achiziționa documentația de participare la licitație achitând 
contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria 
Primăriei Comunei Periam. 5. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor: 14.06.2022 inclusiv, ora 1400, la Registratura 
Primăriei Comunei Periam. 6. Eventualele oferte depuse 
după data de 14.06.2022, ora 14:00, sunt excluse de la lici-
tație. 7. Persoanele interesate vor depune într-un exemplar 
ofertele, după cum urmează: – Plic exterior format A4 pe 
care se va indica licitația publică deschisă pentru care este 
depusă oferta, numele ofertantului și adresa/sediul acestuia 
și care va cuprinde: a) o fișă de date cu informaţii privind 
ofertantul și o cerere de participare la licitație semnate de 

ofertant, completate fără îngroșări, ștersături sau modificări; 
b) acte doveditoare privind calităţile și capacităţile ofertan-
tului: copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatri-
culare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; copie de pe 
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale rele-
vante, pentru persoanele juridice; certificat de atestare fiscală 
valabil la data licitaţiei, emis de către administraţia finan-
ţelor publice care să ateste faptul că ofertantul nu are debite 
restante către bugetul consolidat al statului; certificat de 
atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către 
Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei 
Comunei Periam, care să ateste faptul că ofertantul nu are 
debite restante către bugetul local; dovada achitării contra-
valorii caietului de sarcini - 100 lei, a taxei de participare la 
licitație - 100 lei și a garanției de participare la licitație - 712 
lei prin depunerea xerocopiilor după chitanțele eliberate de 
casieria Primăriei Comunei Periam sau O.P.; declarație pe 
propria răspundere a reprezentantului legal al societății 
comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în 
reorganizare judiciară sau faliment; împuternicirea de 
reprezentare a unei alte persoane autentificată la notarul 
public pentru ofertantul, persoană fizică/juridică, care nu 
poate fi prezent la licitaţie; persoanele juridice pot fi repre-
zentate însă și de administrator sau, în lipsa acestuia, de o 
alta persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest sens 
de către administratorul persoanei juridice. 8. În plicul 
format A4 se va introduce plicul format A5 care va conține 
oferta financiară înscrisă în formularul obținut de la 
Primăria Comunei Periam, ofertă exprimată în lei. 9. Crite-
riile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de 
vânzare sunt cele menționate în caietul de sarcini. 10. Prețul 
de vânzare adjudecat se va achita în conformitate cu clau-
zele contractuale. 11. Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la 
Registratura Primăriei Comunei Periam de unde pot obține 
și Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de 
participare la licitație și clarificări. Persoană de contact: 
Oprișa Diana-Ramona, inspector I asistent-dezvoltare locală 
în cadrul Primăriei Comunei Periam, telefon/fax: 0256-
375001; 0256-375002. 12. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 03.06.2022. 13. Data, ora și locul deschiderii 
ofertelor: în data de 15.06.2022, ora 1000, în sala de ședințe a 
Primăriei Comunei Periam. 14. Instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea 
instanţei: se va respecta procedura prealabilă de a depune o 
contestaţie la comisia de licitație în termen de 15 zile de la 
desemnarea ofertei câștigătoare și în caz de nesoluţionare ori 
atunci când contestatarul este nemulţumit de soluţie, se 
poate depune plângere la judecătoria competentă teritorial, 
în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit 
din partea comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sanc-
ţiunea decăderii din termen. 15. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
19.05.2022. 16. Perioada de valabilitate a ofertelor, de la 
deschiderea acestora: 30 zile. 17. Limba de redactare a 
ofertei: română. Condițiile de participare și actele solicitate 
sunt afișate la sediul instituției și se regăsesc în caietul de 
sarcini. Informații la telefon/fax: 0256-375001, 0256-375002.

l Anunţ important! În conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Comuna Periam, având statut de 
Unitate Administrativ Teritorială - persoană juridică de 
drept public, identificată prin CIF 4759543, cu sediul în 
Comuna Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, Județul Timiș, 
Tel./Fax: 0256-375001/375002, e-mail: o«ce@primariape-
riam.ro, face cunoscut că în data de 15.06.2022, ora 1200, în 
sala de ședințe a Primăriei Comunei Periam (Comuna 
Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, Jud.Timiș) va avea loc lici-
taţia publică în vederea vânzării unui teren intravilan în 
suprafață totală de 200 mp înscris în C.F. nr 404606 Periam 
(Nr. C.F. vechi 994), având nr. cadastral Top 
4141/2099/1/8/201/20/1/75 aflat în proprietatea Comunei 
Periam, patrimoniu privat, vânzare aprobată prin H.C.L. 
Periam nr. 40/28.04.2022. 1. Denumirea imobilului scos spre 
vânzare, caracteristici principale: terenul viran situat în 
intravilanul Comunei Periam și care este înscris în C.F. nr. 
404606 Periam (Nr. C.F. vechi 994), având nr. cadastral 
4141/2099/1/8/201/20/1/75, în suprafață totală de 200 mp. 2. 
Preţul minim de pornire a licitației este de 9.388 lei. 3. 
Destinaţia vânzării terenului:  teren liber intravilan. 4. În 
vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa 
documentația de participare la licitație achitând contrava-
loarea acesteia, în cuantum de 100 lei, la casieria Primăriei 
Comunei Periam. 5. Data-limită pentru depunerea ofer-
telor: 14.06.2022 inclusiv, ora 1400, la Registratura Primă-
riei Comunei Periam. 6. Eventualele oferte depuse după 
data de 14.06.2022, ora 1400, sunt excluse de la licitație. 7. 
Persoanele interesate vor depune într-un exemplar ofertele, 
după cum urmează: – Plic exterior format A4 pe care se va 
indica licitația publică deschisă pentru care este depusă 
oferta, numele ofertantului și adresa/sediul acestuia și care 
va cuprinde: a) o fișă de date cu informaţii privind ofer-
tantul și o cerere de participare la licitație semnate de ofer-
tant, completate fără îngroșări, ștersături sau modificări; b) 
acte doveditoare privind calităţile și capacităţile ofertan-
tului: copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatri-
culare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; copie de 
pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale 
relevante, pentru persoanele juridice; certificat de atestare 
fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către administraţia 
finanţelor publice care să ateste faptul că ofertantul nu are 
debite restante către bugetul consolidat al statului; certificat 
de atestare fiscală valabil la data licitaţiei, emis de către 
Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primă-
riei Comunei Periam, care să ateste faptul că ofertantul nu 
are debite restante către bugetul local; dovada achitării 
contravalorii caietului de sarcini - 100 lei, a taxei de partici-
pare la licitație - 100 lei și a garanției de participare la lici-
tație - 939 lei prin depunerea xerocopiilor după chitanțele 
eliberate de casieria Primăriei Comunei Periam sau O.P.; 
declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
societății comerciale, din care să rezulte că societatea nu se 
află în reorganizare judiciară sau faliment; împuternicirea 
de reprezentare a unei alte persoane autentificată la notarul 
public pentru ofertantul, persoană fizică/juridică, care nu 
poate fi prezent la licitaţie; persoanele juridice pot fi repre-
zentate însă și de administrator sau, în lipsa acestuia, de o 
alta persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest sens 
de către administratorul persoanei juridice. 8. În plicul 
format A4 se va introduce plicul format A5 care va conține 
oferta financiară înscrisă în formularul obținut de la 
Primăria Comunei Periam, ofertă exprimată în lei. 9. Crite-
riile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de 
vânzare sunt cele menționate în caietul de sarcini. 10. Prețul 
de vânzare adjudecat se va achita în conformitate cu clau-
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zele contractuale. 11. Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la 
Registratura Primăriei Comunei Periam de unde pot obține 
și Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de 
participare la licitație și clarificări. Persoană de contact: 
Oprișa Diana-Ramona, inspector I asistent-dezvoltare 
locală în cadrul Primăriei Comunei Periam, telefon/fax: 
0256-375001; 0256-375002. 12. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.06.2022. 13. Data, ora și locul deschi-
derii ofertelor: în data de 15.06.2022, ora 1200, în sala de 
ședințe a Primăriei Comunei Periam. 14. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea eventualelor litigii și termenele pentru 
sesizarea instanţei: se va respecta procedura prealabilă de a 
depune o contestaţie la comisia de licitație în termen de 15 
zile de la desemnarea ofertei câștigătoare și în caz de neso-
luţionare ori atunci când contestatarul este nemulţumit de 
soluţie, se poate depune plângere la judecătoria competentă 
teritorial, în termen de 30 de zile de la comunicarea răspun-
sului primit din partea comisiei de soluționare a contestați-
ilor, sub sancţiunea decăderii din termen. 15. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 19.05.2022. 16. Perioada de valabili-
tate a ofertelor, de la deschiderea acestora: 30 zile. 17. Limba 
de redactare a ofertei: română. Condițiile de participare și 
actele solicitate sunt afișate la sediul instituției și se regăsesc 
în caietul de sarcini. Informații la telefon/fax: 0256-375001, 
0256-375002.

l Direcţia Administrare Pieţe, instituţie publică cu perso-
nalitate juridică în subordinea Consiliului Local al munici-
piului Roman, cu sediul administrativ în Roman, str. 
Petrodava nr.8, jud. Neamț, CUI 2614066, reprezentată 
legal prin Doinița Maftei în calitate de Director, tel/
fax.0233744758, 0722303068 anunţă organizarea unei lici-
taţii publice în data de 25.06.2022 la ora 09. : Obiectul 
închirierii aparținând domeniului public al Municipiului 
Roman și administrat de către Direcția Administrare Piețe 
îl constituie chioșcuri pentru comercializare cu amănuntul 
mărfuri alimentare si nealimentare din Piața Centrală, 
Complex Comercial - Piața Centrală, Piața Smirodava, 
boxe situate în Hala Centrală, administrate de Direcția 
Administrare Piețe, după cum urmează: 1. Chioșc nr. 5 
(11,10 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală 
pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 
2. Chioșc nr. 13 (11,10 mp) situat în Complex Comercial 
Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri 
nealimentare; 3. Chioșc nr. 14 (11,10 mp) situat în Complex 
Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu 
amănuntul mărfuri alimentare; 4. Chioșc nr. 16 (8,90 mp) 
situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comer-
cializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; 5. Chioșc nr. 
22 (15,70 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală 
pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare 6. 
Chioșc nr. 2 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comer-
cializare cu amănuntul legume-fructe; 7. Chioșc nr. 3 (9 mp) 
situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu 
amănuntul legume-fructe; 8. Chioșc nr. 4 (9 mp) situat în 
Piața Smirodava pentru comercializare cu amănuntul 
legume-fructe. 9. Chioșc nr. 5 (9 mp) situat în Piața Smiro-
dava pentru comercializare cu amănuntul legume-fructe; 
10. Boxa nr. 9 (13,68 mp) situată în Hala Centrală pentru 
Comercializare carne vită/porc; 11. Boxele nr. 6-15 situate 
pe exteriorul Potcoavei din Piața Centrală pentru comerci-
alizare cu amănuntul răsaduri, pepeni, varză. Închirierea se 
face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și 
H.C.L. nr. 70 din 30.03.2022. Documentaţia de atribuire, 
cuprinzând Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, vor 
putea fi achiziţionate după achitarea prețului de 50 lei prin 
v i r a m e n t  b a n c a r  î n  c o n t u l  D . A . P.  n r. 
RO72TREZ4925006XXX000171, deschis la Trezoreria 
municipiului Roman sau în numerar la casieria D.A.P. sau 
descărcată spre informare de pe pagina de internet www.
primariaroman.ro. Licitaţia va avea loc în data de 
25.06.2022, ora 9.00, la sediul din Piaţa Centrală, dată la 
care va avea loc ședinţa publică de deschidere a ofertelor. 
Depunerea ofertelor se va face până la data de 24.06.2022, 
ora 14:00 la sediul din Piaţa Centrală, str. Petrodava nr. 8 
Roman, într-un exemplar, oferta constând în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior. Data limită de depu-
nere a solicitărilor de clarificări privind Documentației de 
atribuire este 20.06.2022. Soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea,contractului de închiriere, 
se realizează potrivit prevederilor legale la Tribunalul 
Neamț, bd. Decebal nr. 5, Piatra Neamț, cod poștal 610012, 
adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, tel. 0233/212717, fax 
0233/232363. Relaţii suplimentare la telefon/fax 
0233/744758, Compartiment  Resurse Umane, S.S.M., 
juridic, Achiziţii.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Căpâlnița, Căpâlnița, nr. 352, județul 
Harghita, telefon/fax 0266/247.601, e-mail: primca352@
gmail.com, cod fiscal 4367914. 2.Data publicării anunțului 
de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 
31.03.2022, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Criteriile 
utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: a) cel mai 
mare nivel al chiriei -40%; b) capacitatea economico-finan-
ciară a ofertanţilor -20%; c) protecţia mediului înconjurător 
-20%; d)condiţii specifice impuse de natura bunului închi-
riat: -20%. 4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate 
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 5. 
Denumirea/numele și sediul/ adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câștigătoare: György Zsuzsa-Zsófia, 
orașul Vlăhița, Str. József Attila, bl.13, sc.A, ap.11, județul 
Harghita. 6.Durata contractului: 5 ani. 7.Nivelul chiriei: 
50,00 lei/lună. 8.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, 
Str.Szasz Endre nr.6, judeţul Harghita, telefon 0266/371.616, 
fax 0266/314.482, email: tr-harghita-reg@just.ro. 9.Data 
informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei 
câștigătoare: 02.05.2022. 10.Data transmiterii anunțului de 
atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
19.05.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Căpâlnița, Căpâlnița, nr.352, județul 
Harghita, telefon/fax 0266/247.601, e-mail: primca352@
gmail.com, cod fiscal 4367914. 2.Data publicării anunțului 
de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 
31.03.2022, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Criteriile 

utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: a)cel mai 
mare nivel al chiriei -40%; b) capacitatea economico-finan-
ciară a ofertanţilor -20%; c) protecţia mediului înconjurător 
-10%; d)condiţii specifice impuse de natura bunului închi-
riat: -30%. 4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate 
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 
5.Denumirea/numele și sediul /adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câștigătoare: Asociația Pro Căpîlnița 
-Kápolnásfaluért Egyesület -comuna Căpâlnița, nr. 352, 
județul Harghita -Sala nr.1; Asociația Kápolnásfalusi Ifj 
Társaság -comuna Căpâlnița, nr.525, județul Harghita -Sala 
nr.2. 6.Durata contractului: 10 ani. 7. Nivelul chiriei: Sala 1 
-315 lei/an; Sala 2 -310,00 lei/an. 8.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Harghita, municipiul 
Miercurea-Ciuc, Str. Szasz Endre nr. 6, judeţul Harghita, 
telefon 0266/371.616, fax 0266/314.482, email: tr-harghi-
ta-reg@just.ro. 9. Data informării ofertanților despre decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 02/05/2022. 10. Data 
transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 19.05.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Brodina, cu sediul în comuna 
Brodina, județul Suceava, telefon/fax 0230/566.522, email: 
primariabrodina@yahoo.com, cod fiscal 4535635. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 30 parcele de teren intravilan în 
suprafață totală de 18.315mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Brodina, județul Suceava, situate în 
comuna Brodina, județul Suceava, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 39/05.05.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Urba-
nism din cadrul Primăriei Comunei Brodina, județul 
Suceava. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 65 lei /
exemplar, care se pot achita la Casieria Primăriei Comunei 
Brodina. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.06.2022, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 16.06.2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Brodina, județul Suceava. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.06.2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Brodina, județul Suceava. 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 Tribunalului Suceava, munici-
piul Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, 
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, email: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.05.2022.

l Comuna Posești, având CUI: 2843140, cu sediul în 
comuna Posești, sat Poseștii-Pământeni, str.Primăriei, nr. 5, 
judeţul Prahova, organizează în data de 10.06.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Posești, licitaţie publică 
în vederea vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al 
Comunei Posești, sat Poseștii-Pământeni, Aleea Albina, nr.6, 
judeţul Prahova, tarla 12, parcela Cc250/2/2, identificate cu 
nr.cadastrale 22144 și 22146, după cum urmează: 
-Porumbar 1, Porumbar 2, Brutărie, Anexă brutărie, Remi-
ză+teren aferent. Documentaţia de atribuire poate fi 
consultată/descărcată gratuit de pe site-ul instituţiei: www.
primariaposesti.ro. Persoana de contact: Grigore Magda-
lena, tel./fax: 0244/422.201, e-mail: primariaposesti@yahoo.
com. Data-limită până la care se pot solicita clarificări este 
06.06.2022. Data-limită de depunere a ofertelor este 
10.06.2022, ora 9.00. Acestea se vor depune la registratura 
instituţiei într-un exemplar.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Comunei Ilișești, sat Ilișești, Str.Principală 
nr.150, județul Suceava, cod poștal 727130, telefon 
0230/521.248, e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.com, cod 
fiscal 4326930. 2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 2 (două) parcele de 
teren care aparțin domeniului privat al Comunei Ilișești, 
identificate astfel: -Parcela în suprafaţă de 1637mp, nr.
cadastral: CF 40510, situată în intravilanul satului Ilișești, 
comuna Ilișești; -Parcela în suprafaţă de 1524mp, nr.cadas-
tral: CF 40517, situată în intravilanul satului Ilișești, 
comuna Ilișești; conform H.C.L.nr.23/31.03.2022 și teme-
iului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Secretariatul 
instituţiei/Compartimentul Agricol sau se poate consulta pe 
site-ul: wwwcomunailisesti.ro, secțiunea -licitații. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține de la Secre-
tariatul instituţiei/Compartimentul Agricol din cadrul 
Primăriei Comunei Ilișești, sat Ilișești, Str.Principală nr.150, 
județul Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 
Lei /exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.06.2022, 
ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 15.06.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Ilișești, sat 
Ilișești, Str.Principală nr.150, județul Suceava, Secretariatul 
instituţiei /Compartimentul Agricol. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.06.2022, ora 
14.00, Primăria Comunei Ilișești, sat Ilișești, Str.Principală 

nr.150, județul Suceava, Sala de ședinţe. 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 Tribunalului Suceava, Suceava, Str.Ștefan 
cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcon@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.05.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Orașului Ocnele Mari, cu sediul adminis-
trativ în Ocnele Mari, Str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea, cod 
postal 245900, telefon 0250/772.043, fax 0250/772.270, 
e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.ro, cod fiscal 2540899. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 10 chioșcuri din lemn C1-C10, în 
suprafață de 6mp/fiecare, conform caietului de sarcini și 3 
loturi teren în suprafață de 32 mp/fiecare, conform caietului 
de sarcini, situate în Ocnele Mari, Str.Ștrandului -zona 
Ștrand Ocnele Mari, destinate amplasării de rulote, corturi, 
chioșcuri, tonete pentru desfășurarea de activități comer-
ciale. Închirierea se face conform art.333, art. 335 din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 34/29.04.2022. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La 
cerere înregistrată la sediul instituției, Compartiment 
Relatii cu Publicul/ Compartimentul Urbanism Amenajarea 
Teritoriului, Disciplina în Construcții, Programe -Proiecte. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compar-
timentului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 
Construcții, Programe -Proiecte din cadrul Primăriei 
Orașului Ocnele Mari, Ocnele Mari, Str. A.I.Cuza nr.37, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 54Lei/
exemplar se achită la Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 02.06.2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 10.06.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Orașului Ocnele Mari, Ocnele 
Mari, Str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 10.06.2022, ora 12.00, Primăria Orașului Ocnele 
Mari, Ocnele Mari, Str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea, Sala 
de ședințe -etajul 1. 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 Tribunalului 
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluției nr.1, județul 
Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax 0250/732.207, 
0250/732.768, E-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 19.05.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Ocnele Mari, cu sediul administrativ în 
Ocnele Mari, Str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea, cod postal 
245900, telefon 0250/772.043, fax 0250/772.270, e-mail: 
ocnele_mari@vl.e-adm.ro, cod fiscal 2540899.  2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: două spații în suprafață de 21,60mp și 
21,46mp, din incinta dispensarului uman Ocnele Mari, 
situate în Ocnele Mari, Str.A.I.Cuza nr.17, destinate pentru 
pentru desfășurarea de activități medicale medicină de 
familie, conform caietului de sarcini. Închirierea se face 
conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și 
conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocnele 
Mari nr. 33/29.04.2022. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
La cerere înregistrată la sediul instituției, Compartiment 
Relații cu Publicul /Compartimentul Urbanism Amenajarea 
Teritoriului, Disciplina în Construcții, Programe -Proiecte. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 

Construcții, Programe -Proiecte din cadrul Primăriei 
Orașului Ocnele Mari, Ocnele Mari, Str. A.I.Cuza nr.37, 
județul Vâlcea. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 54 Lei /
exemplar se achită la Casieria instituției. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 02.06.2022, ora 15.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 10.06.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Orașului Ocnele Mari, Ocnele 
Mari, Str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 10.06.2022, ora 11.00, Primăria 
Orașului Ocnele Mari, Ocnele Mari, Str.A.I.Cuza nr. 37, 
județul Vâlcea, Sala de ședințe -etajul 1. 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 Tribunalului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 
Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, telefon 
0250/739.120, fax 0250/732.207, 0250/732.768, E-mail: 
tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
19.05.2022.

l SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul în com 
Bucov, sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea 
la licitatie publica a camerei nr. 22 (fosta biblioteca) din 
caminul de nefamilisti C4 bloc F, precum si cota indiviza de 
1.19% din partile comune ale blocului si 6,92 mp teren 
indiviz din 581 mp  situat in Bucov, sat Pleasa, nr.936, jud 
Prahova, la pretul de 6.100 lei la care se adauga TVA. 
Camera prezinta stare insalubra interior si exterior, grad de 
confort 3, stare deplorabila necesita renovare completa. 
Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarilor Credi-
torilor din 21.09.2021, a raportului de evaluare intocmit de 
evaluator Constantin Valerica in septembrie 2021 si a regu-
lamentului de participare la licitatie. Totodata, se valorifica 
prin licitatie urmatoarele bunuri mobile: 13 birouri pt 
calculator la pret de 50 lei per buc. + TVA , 1 birou mare la 
pret de 100 lei + TVA , 4 scaune la pret de 15 lei per buc.+ 
TVA, 7 fisete metalice la pret de 100 lei per buc.+ TVA, 1 
comoda cu 2 usi la pret de 100 lei + TVA , 6 dulapuri cu 2 
usi la pret de 100 lei per buc.+ TVA, un dulap colt cu 5 usi la 
pret de 200 lei + TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret de 50 lei + 
TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 16.12.2019, a regulamentului de participare 
la licitatie. Garantia de participare la licitatie  atat pentru 
garsoniera , cat si pentru bunurile mobile  este 10% din 
valoarea bunurilor licitate.  Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 25.05.2022, 08.06.2022, 22.06.2022,13.07.2022, 
27.07.2022, 10.08.2022, 31.08.2022, 08.09.2022, 22.09.2022, 
12.10.2022, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et.7, cab. 7B. 
Taxa de participare la licitatie este de 500 lei fara TVA, 
respectiv 595 lei inclusiv TVA. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica, a urmatorului activ inscris in 
CF 21238 a loc. Bucov compus din: teren intravilan Cc de 
718,36 mp, Cladire C1 - cabina operatori  P cu Sc = 23,77 mp  
si instalatie de gaze la pretul de 55.887,50 lei, situat in com. 
Bucov, sat Pleasa , str. Industriei nr.1, jud. Prahova conform 
hotararilor adunarii creditorilor din data de 28.01.2021 si 
16.09.2021. Pretul de pornire este redus la 50% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare. Castigatorul licitatiei este 
obligat sa respecte destinatia speciala a instalatiei de gaze si  
are interdictia de schimbare a acestei destinatii. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de:25.05.2022, 08.06.2022, 
15.06.2022, 22.06.2022, 29.06.2022, 06.07.2022, 04.08.2022, 
08.09.2022, 15.09.2022,  22.09.2022, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar 
la pretul de 4.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student pe numele Mitranus Oana 
Alina, eliberat de Universitatea Nicolae Titulescu. Îl declar 
nul.

l SC Complex Dacia SRL, Alexandria, RO7446338, 
J34/208/1995, pierdut Înregistrare sanitar-veterinară nr. 
84/14.06.2018, eliberată de DSVSA Teleorman.
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