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OFERTE SERVICIU
l Facdo Impex S.R.L. ,anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi:2 posturi de bucatar, 3 
posturi de ospatar, 2 posturi de cofetar, 2 
posturi de ajutor bucatar. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com, pana la data de 29.06.2022.

l Athon Construct Development SRL, 
anunta vacantarea urmatoarelor posturi:6 
pos t u r i  de  mu ncitor  ne c a l i f ic at  i n 
constructii. CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana 
la data de 29.06.2022.

l VDG Profi Building S.R.L., anunta 
vacantarea unui post de zidar rosar tencu-
itor. CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 
28.06.2022.

l Elagro Gostilele SRL, cu sediul in sat 
Gostilele, str. Leandrului nr. 34, oras 
Fundulea, jud. Calarasi, CUI: RO21293655, 
tel. 0722694300, angajeaza 10 muncitori in 
fu nc t ia  de  i ng r i j ior  a n i m a le ,  c o d .
COR.921201. CV- urile se trimit la email: 
tancueugen@yahoo.com pana la data de 
30.06.2022. Selectia va avea loc in data de 
01.07.2022

l Cucina Artigianale 1966 SRL caută 
Lucrător Bucătărie- spălător vase mari (2 
posturi). Condiții minime: experiență 
minim 3 ani în domeniu, studii generale, 
limba engleză. Tel. contact: 0753.930.200.

l Patiseria Erina SRL din Sebiș angajează 
2 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- 
cod COR 941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până 
la data de 28.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 29.06.2022 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0752.645.678.

l Patiseria Ledi SRL din Arad angajează 2 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- 
cod COR 941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până 
la data de 28.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 29.06.2022 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0770.870.456.

l SC N&C Turism SRL, CUI: 18184437 din 
Brașov, angajează bucătari și lucrător bucă-
tărie (spălător vase mari). CV la: office@
jobtips.ro

l SC Transilvania Hotels&Restaurants 
SRL, CUI: 15245106 din Brașov, angajează 
ospătar (chelner) și ajutor ospătar. CV la: 
office@jobtips.ro

l SC Greenstar Services SRL, cu sediul în 
Strada Bahluiului, Nr.16, Camera 2, Bloc 
162, Scara B, Etaj 7, Ap.67, Județ Prahova, 
CUI:37075860, J29/306/2017, angajează 
îngrijitor clădiri cu cod COR 515301- 75 
posturi. Cerințe: studii medii, vorbitor de 
limba engleză, nivel mediu. Selecția va avea 
loc la sediul firmei în data de 28.06.2022, 
ora 10.00.

l SC Whitestar Services SRL, cu sediul în 
Strada Bahluiului, Nr.16, Bloc 162, Scara B, 
Etaj 7, Ap.67, Județ Prahova, CUI:40277010, 
J29/2798/2018, angajează manipulant marfă 
cu cod COR 933303- 75 posturi. Cerințe: 
studii medii, vorbitor de limba engleză, nivel 
mediu. Selecția va avea loc la sediul firmei 
în data de 18.06.2022, ora 10.00.

l Societatea Candy Cat RO SRL recrutează 
personal calificat, 10 posturi, pentru Bucu-
rești (1 post director general societate comer-
cială; 1 post director adjunct societate 
comercială; 1 post director departament 
cercetare-dezvoltare; 1 post șef birou finan-
ciar; 1 post consultant fiscal; 1 post expert 
jurist; 1 post director vânzări; 1 post șef 
serviciu marketing; 2 posturi agent vânzări).  
Se solicită cunoștințe de limbă engleză și rusă 
la nivel avansat. Constituie un avantaj expe-
riența în domeniile în care se face selecția. 
Candidații interesați sunt rugați să transmită 

CV-ul la adresa de e-mail: office@dbcr.ro, 
până pe data de 28.06.2022, inclusiv, până la 
ora 18.00 sau să sune la nr.0765.443.952, în 
vederea stabilirii unui interviu.

l Societatea Zub Dent Lab SRL recrutează 
Tehnician Dentar, 1 post, pentru București. 
Se solicită cunoștințe de limbă engleză și 
rusă. Constituie un avantaj experiența în 
acest domeniu. Candidații interesați sunt 
rugați să transmită CV-ul la adresa de 
e-mail: office@dbcr.ro, până pe data de 
28.06.2022 inclusiv, până la ora 18.00 sau să 
sune la nr.0765.443.952, în vederea stabilirii 
unui interviu.

l SC Con Ted Company SRL, având CUI: 
25407817, cu sediul în Sat Lunca Cetățuii, 
Comuna Ciurea, Județul Iași, angajează: 
Mașinist la mașini pentru terasamente (ifro-
nist), cod COR 834201– 1 post. Cerințe: 
studii medii, 6 luni vechime, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
28.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l Radinavico SRL, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Str.Căderea Bastiliei, Nr.56-58, 
Camera 208, Etaj 2, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr. J40/4096/2020, Cod Unic 
de Înregistrare: 42424141, angajează repre-
zentant comercial cod COR 332202. Cerințe: 
studii medii; experiență 10 ani în domeniu; 
limba engleză mediu scris și vorbit, limba 
arabă avansat scris și vorbit. Cei interesați 
pot depune CV-ul, însoțit de actele de studii 
și scrisoarea de intenție pe adresa de e-mail: 
contact@atarlawyer.ro până pe data de 
30.06.2022 inclusiv. Selecția va avea loc în 
data de 01.07.2022 și se va face în baza docu-
mentelor transmise prin e-mail.

l Clubul Sportiv Școlar Focșani cu sediul 
în localitatea Focșani, str.1 Decembrie 1918 
nr.10, judeţul Vrancea organizeazã concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: Numele funcţiei: Supraveghetor de 
N o a p t e  0 , 5  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Numele funcţiei: îngrijitor 
0,5 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul institu-
ției noastre, astfel: Supraveghetor de noapte: 
-proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 9.00; 
-interviu în data de 20.07.2022, ora 14.00; 
Îngrijitor: -proba practică în data de 
20.07.2022, ora 12.00; -interviu în data de 
20.07.2022, ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): 
medii; -vechime (obligatoriu):  minim 3 ani 
vechime în muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Clubului Sportiv Școlar Focșani. 
Relaţii suplimentare la sediul Clubului 
Sportiv Scolar Focșani, persoană de contact: 
Racoreanu Ana-Maria-Mihaela -secretar, 
telefon: 0237/215.150.

l Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, prin recrutare din sursă externă, a 
postului contractual vacant de asistent 
medical principal, la Pediatrie, poziţia 308 
din statul de organizare. Conditii partici-
pare: - sunt absolvenţi ai liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de studii/
studii postliceale sanitare sau echivalente 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform H.G. nr. 797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare în 
specialitatea Medicină generală/ Pediatrie; 
- vechime în specialitate: 5 ani ca asistent 
medical; - să deţină Certificat de Membru 
emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România;- să deţină asigurare de malpraxis; 
- să deţină certificat de confirmare asistent 
medical principal în specialitatea Medicină 
generală/Pediatrie; - să deţină aviz anual 
pentru autorizarea exercitarii profesiei ca 
asistent medical in specialitatea Medicină 
generală/Pediatrie. Pentru înscrierea, 
candidații vor depune personal dosarul la 
sediul Centrului Medical „Dr. Nicolae Kret-
zulescu” din București, str. Mihai Vodă, nr. 
17, sector 5,  până la data de 08.07.2022, ora 
14:00. Concursul se va desfășura la sediul 
Centrului Medical „Dr. Nicolae Kretzu-

lescu” din București, str. Mihai Vodă, nr. 17, 
sector 5, astfel: 11.07.2022- selecţia dosa-
relor de concurs; 04.08.2022- proba scrisă 
(test  gr i lă),  începând cu ora 12 .00; 
09.08.2022- interviul. Relații suplimentare 
se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 
09.00 - 15.00, de la sediul Centrului Medical 
„Dr. Nicolae Kretzulescu” București, 
telefon 021.303.70.80, interior 30.528, 
precum și pe pagina de internet http://dm.
mai.gov.ro/kretzulescu, secţiunea – Carieră.

l Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, prin încadrare directă, a postului 
contractual vacant de asistent medical 
principal la Laborator radiologie și imagis-
tică medicală, poziţia 330 din statul de 
organizare. Conditii participare: - sunt 
absolvenţi ai liceului sanitar cu durata de 5 
ani sau echivalare de studii/studii postli-
ceale sanitare sau echivalente sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare conform 
H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, promo-
ţiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare în specialitatea Radio-
logie; - vechime în specialitate: 5 ani ca 
asistent medical; - să deţină Certificat de 
Membru emis de Ordinul Asistenţilor Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România; - să deţină asigurare 
de malpraxis; - să deţină certificat de confir-
mare asistent medical principal în speciali-
tatea Radiologie; - să deţină aviz anual 
pentru autorizarea exercitarii profesiei ca 
asistent medical in specialitatea radiologie. 
Pentru înscrierea, candidații vor depune 
personal dosarul la sediul Centrului Medical 
„Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str. 
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5,  până la data de 
08.07.2022, ora 14:00. Concursul se va desfă-
șura la sediul Centrului Medical „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” București, str. Mihai 
Vodă, nr. 17, sector 5, astfel: 11.07.2022- 
selecţia dosarelor de concurs; 01.08.2022- 
proba scrisă (test grilă), începând cu ora 
12.00; 05.08.2022- interviul. Relații supli-
mentare se pot obține în zilele lucrătoare, 
între orele 09.00 - 15.00 la tel. 021.303.70.80, 
interior 30.528, precum și pe pagina de 
internet http://dm.mai.gov.ro/kretzulescu, 
secţiunea – Carieră.

l Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, din sursă externă, a 5 posturi vacante  
de asistent medical principal și 2 posturi 
vacante de asistent medical, astfel: asistent 
medical principal. 1. Asistenţă Medicală de 
Familie, poziţia 245 și 246 din statul de 
organizare; 2. Endocrinologie, Diabet 
zaharat, nutriţie și boli metabolice, poziţia 
264 din statul de organizare; 3. Oftalmo-
logie, poziţia 287 din statul de organizare; 4. 
Obstetrică-Ginecologie, poziţia 301 din 
statul de organizare. Conditii participare: - 
sunt absolvenţi ai liceului sanitar cu durata 
de 5 ani sau echivalare de studii/studii post-
liceale sanitare sau echivalente sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare conform 
H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, promo-
ţiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare în specialitatea Medi-
cină generală; - vechime în specialitate: 5 ani 
ca asistent medical; - să deţină Certificat de 
Membru emis de Ordinul Asistenţilor Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România și să deţină asigurare 
de malpraxis; - să deţină certificat de confir-
mare asistent medical principal în speciali-
tatea Medicină generală; - să deţină aviz 
anual pentru autorizarea exercitarii profe-
siei ca asistent medical in specialitatea 
Medicină generală; ASISTENT MEDICAL. 
1. Cardiologie, poziţia 260 din statul de  
organizare; 2. Otorinolaringologie, poziţia 
282 din statul de organizare.  Conditii parti-
cipare: - sunt absolvenţi ai liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de studii/
studii postliceale sanitare sau echivalente 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform H.G. nr. 797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare în speci-
alitatea Medicină generală; - vechime în 
specialitate: 6 luni ca asistent medical; - să 

deţină Certificat de Membru emis de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţi lor Medicali din 
Româ n ia ș i  să  deţ i nă a s ig u ra re  de 
malpraxis; - să deţină aviz anual pentru 
autorizarea exercitarii profesiei ca asistent 
medical in specialitatea Medicină generală. 
Pentru înscrierea, candidații vor depune 
personal dosarul la sediul Centrului Medical 
„Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str. 
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5,  până la data de 
08.07.2022, ora 14:00. Concursul se va desfă-
șura la sediul Centrului Medical „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” din București, str. 
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, astfel : 
11.07.2022- selecţia dosarelor de concurs; 
29.07.2022- proba scrisă (test grilă), înce-
pând cu ora 12.00; 03.08.2022- interviul. 
Relații suplimentare se pot obține în zilele 
lucrătoare, între orele 09.00 - 15.00, tel. 
021.303.70.80, interior 30.528, precum și pe 
pagina de internet http://dm.mai.gov.ro/
kretzulescu, secţiunea – Carieră.

l Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă nedetermi-
nată, prin recrutare din sursă externă, a  
două posturi vacante de personal contrac-
tual respectiv un post de asistent medical 
principal la Laborator epidemiologie, bacte-
riologie și virusologie, poziţia 357 din statul 
de organizare și un post vacant de asistent 
medical la Laborator epidemiologie, bacteri-
ologie și virusologie,  poziţia 358 din statul 
de organizare. Conditii participare post 
asistent medical principal: - sunt absolvenţi 
ai liceului sanitar cu durata de 5 ani sau 
echivalare de studii/studii postliceale sani-
tare sau echivalente sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 
797/1997 privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare în specialitatea Medicină generală; 
- vechime în specialitate: 5 ani ca asistent 
medical; - să deţină Certificat de Membru 
emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România; -   să deţ ină asigurare de 
malpraxis; - să deţină certificat de confir-
mare asistent medical principal în speciali-
tatea Medicină generală; - să deţină aviz 
anual pentru autorizarea exercitării profe-
siei;  Conditii participare post asistent 
medical: - sunt absolvenţi ai liceului sanitar 
cu durata de 5 ani sau echivalare de studii/
studii postliceale sanitare sau echivalente 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform H.G. nr. 797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare în 
specialitatea Medicină generală; - vechime 
în specialitate: 6 luni ca asistent medical; - 
să deţină Certificat de Membru emis de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
Româ n ia ;  -  să  deţ i nă a s ig ura re de 
malpraxis; - să deţină aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei;  Pentru 
înscrierea, candidații vor depune personal 
dosarul la sediul Centrului Medical „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” din București, str. 
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5,  până la data de 
08.07.2022, ora 14:00. Concursul se va desfă-
șura la sediul Centrului Medical de 
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” din București, str. 
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, astfel: 
11.07.2022- selecţia dosarelor de concurs; 
05.08.2022- proba scrisă (test grilă), înce-
pând cu ora 12.00; 10.08.2022- interviul. 
Relații suplimentare se pot obține în zilele 
lucrătoare, între orele 09.00 - 15.00, tel. 
021.303.70.80, interior 30.528, precum și pe 
pagina de internet http://dm.mai.gov.ro/
kretzulescu, secţiunea – Carieră.

l Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul în 
Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta 
patinoar), cod fiscal 39493486, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de execuţie de inspector de speciali-
tate gradul IA – Compartiment juridic, 
resurse umane si registratura – 1 post. 
Concursul constă în 3 etape succesive, dupa 
cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; 
proba scrisă; interviu. Proba scrisă va avea loc 
pe data de 19.07.2022, ora 11. Proba interviu va 
avea loc pe data de 22.07.2022, ora 11.00. 
Condiţii de participare la concurs: a) studii 
superioare, absolvite cu diplomă de licență in 

domeniul economic, stiinte administrative, 
jurnalism si stiinte ale comunicarii, stiinte 
ingineresti sau studii juridice. b) vechime în 
munca minim 3 ani; c) cunoștințe de operare 
PC: Windows, Microsoft Office, Internet 
Explorer (navigare pe internet, poșta electro-
nică); d) curs de specialitate inspector resurse 
umane autorizate de Ministerul Muncii 
prezinta avantaj. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului, la 
registratura Clubului Sportiv Municipal 
Galati, din Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta 
patinoar) si trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 6 din HG 
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Galati din Bd. G. Cosbuc 
nr. 253 (incinta patinoar), nr. de telefon 
03366802557, persoană de contact Iulia Bojoc 
–Compartiment Resurse Umane și Juridic.

l Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu” Iași organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post contractual vacant, în conformitate cu 
urmatoarele prevederi legislative: a) Legea nr. 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 
23.07.2003. b) Prezentul Regulament. c) 
Ordinul Ministrului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 6129/2016 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare și 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didac-
tice din învățământul superior: - 1 post cerce-
tător ști ințífic III (CS III), în cadrul 
Serviciului Științe Exacte. Condiţii specifice 
de participare (minimale): 1) pentru cercetător 
știinţific gradul III, să aibă activitate de cerce-
tare-dezvoltare în specialitate sau în învăţă-
mântul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, 
în cazul candidaţilor care deţin titlul de 
doctor; pentru candidaţii care provin din 
afara învăţământului superior sau a cercetării 
știinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, 
pentru candidaţii care deţin titlul de doctor; 2) 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echivalentă ori studii 
echivalente (studii universitare de licență și 
studii universitare de masterat conform Legii 
nr.288/2004); 3) doctorat în sociologie, psiho-
logie și științe ale educației, științe ale comuni-
cării, filologie sau istorie; 4) cunoașterea limbii 
engleze - diplomă de licență sau certificat 
standardizat de limbă, nivel minim B2 
(Cambridge FCE – minim B, Toefl iBT – 
minim 85; IELTS - minim 6.0 sau echivalent); 
5) minimum 3 articole științifice publicate în 
reviste indexate în bazele de date specificate în 
Anexele 25/28/29/31 la Ordinul nr.6.129 din 
20.12.2016 privind aprobarea  standardelor  
minimale necesare și obligatorii pentru confe-
rirea titlurilor didactice din învățământul 
superior, a gradelor profesionale de cerceta-
re-dezvoltare, a calității de conducător de 
doctorat și a atestatului de abilitare (Minis-
terul Educației Naționale și Cercetării Științi-
fice) sau minimum 1 articol și cărti sau 
capitole de cărţi în specialitate, publicate la 
edituri recunoscute CNCSIS. Înscrierile se fac 
până în data de 25 iulie 2022, ora 12.00 la 
Serviciul Administrativ. Rezultatul selecţiei 
dosarelor va fi afișat în data de 26 iulie 2022, 
ora 14.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Administrativ, tel. 0232-264245/ int. 
117, persoană de contact – Doamna Nicoleta 
Ungureanu. Calendarul de desfășurare a 
concursului. Concursul se va desfășura în 
două etape, după cum urmează: - 27 iulie 
2022, ora 11.00 - Evaluarea dosarelor; - 03 
august 2022, ora 11.00 – Proba orală. Rezulta-
tele finale vor fi afișate în data de 10 august 
2022.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militară ,,Cantacuzino” Bucu-
r e ș t i  c u  s e d i u l  î n  s t r a d a  Sp l a i u l 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea 
București, organizează concursul pentru 
ocuparea postulrilor: Referent debutant /
Biroul Coordonare Logistic. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
astfel: - 08.07.2022, ora 15.00, data limită de 
depunere a dosarelor; - 18.07.2022, ora 12.00 
- proba scrisă; - 22.07.2022, ora 12.00 – 
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interviul. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretarului comisiei: Tănase Gabriela, 
telefon 0213.069.243, între orele 09.00-15.00.

l Referent de specialite debutant / Compar-
timentul Management flux documente/ 
Administrativ / Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii superioare de 
lungă durată în următoarele domenii:  
ştiințe administrative, inginerie economică, 
astfel: - 08.07.2022, ora 15.00, data limită de 
depunere a dosarelor; -18.07.2022, ora 09.00 
- proba scrisă; - 22.07.2022, ora 09.00 – 
interviul. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretarului comisiei: Dumitraşcu Diana, 
telefon 0213.069.243, între orele 09.00-15.00.

l Primăria Oraşului Videle organizează la 
sediul său din str. Republicii, nr. 2 în data de 
19.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
22.07.2022, ora 14.00 -proba interviu, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de inspector 
de special itate, gradul IA din cadrul 
Centrului de Zi al Direcţiei Asistenţă Socială. 
Condiţiile necesare ocupării unui post de 
natură contractuală vacant sau temporar 
vacant sunt prevăzute la art. 3 din HGR 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere şi 
participare la concurs pentru ocuparea 
postului vacant mai sus menţionat sunt 
următoarele: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -minimum 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secretarul comisiei 
de concurs -Direcţia Resurse Umane, Salari-
zare, Informatică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto din 
cadrul Primăriei Oraşului Videle, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afişării anun-
ţului şi vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: sediul Primă-
riei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş 
Vide le ,  judeţ u l  Te le or m a n,  t e l e fon : 
0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, persoana 
de contact: Vochin Nicoleta -inspector. Infor-
maţii suplimentare referitoare la organizarea 
şi desfăşurarea concursului se afişează la 
sediul şi pe pagina de internet a instituţiei - 
www.primariavidele.ro.

l Unitatea Militară 02522 Bucureşti orga-
nizează concurs pentru încadrarea unui 
post vacant de personal civil contractual, 
perioadă nedeterminată, astfel: -referent 
debutant în biroul stat major; -studii: medii- 
absovent liceu, cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: cu sau fără vechime în muncă. 
Concursul se va desfăşura, astfel: -proba 
scrisă: 26.07.2022, începând cu ora 09.00; 
-interviul: 29.07.2022, începând cu ora 09.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea concur-
sului se va face la sediul U.M. 02522 Bucu-
reşti, strada Institutul Medico-Militar 
nr.3-5, sector 1 Bucureşti, până la data de 
11.07.2022, ora 15.00. Informații suplimen-
tare se pot obține la telefon 0213195509 
interior 243.

l Primăria comunei Siliştea, cu sediul în 
localitatea Siliştea, strada Principală, nr.83 
județul Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant, funcție contractuală de execuție- 
referent, pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Compartimentului Financiar, conta-
bilitate, impozite şi taxe loclale din cadrul 
Primăriei comunei Siliştea. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Siliştea, jdețul Brăila, strada Principală 
nr.83,în data de 19 iulie 2022, ora 10 şi proba 
interviu în data de 20 iulie, ora 10.00. 
Condiţiile de desfăşurare a concursului, 
condițiile de participare la concurs, biblio-
grafia şi actele solicitate sunt afişate sediul  
Primăriei Comunei Siliştea, str. Principală 
nr.83, localitatea Siliştea, județul Brăila, 
telefon 0239/638962.

l Consiliul Superior al Magistraturii orga-
nizează concurs pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a două funcţii contractuale 
de execuţie vacante din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Superior al Magistra-
turii, astfel: -1 post de consilier gradul I 

(psiholog) din cadrul Compartimentul de 
psihologie a personalului (pentru care se cer 
studii superioare în domeniul sociopsihope-
dagogie, specialitatea psihologie, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi 
6 luni, atestat de liberă practică eliberat de 
Colegiul Psihologilor din România în dome-
niul de specialitate psihologia  muncii şi 
organizaţională, treapta  de  specializare cel 
puțin  practicant, regim de exercitare - 
autonom, dreptul de liberă practică să nu fie 
suspendat în condiţiile art.18 din Legea 
nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înfiin-
ţarea, organizarea şi funcţionarea Cole-
giului Psihologilor din România- condiţie 
dovedita prin prezentarea unei adeverinte 
sau declaratii pe proprie răspundere, cunoş-
tinţe de operare PC ( Microsoft Word, 
Excel), cursuri sau specializări în domeniul 
psihologiei muncii şi organizaţionale  sau 
psihologiei clinice). -1 post de consilier 
debutant (psiholog) din cadrul Comparti-
mentul de psihologie a personalului (pentru 
care se cer studii superioare în domeniul 
sociopsihopedagogie, specialitatea psiho-
logie, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, atestat de liberă practică 
el iberat de Colegiul Psihologilor din 
România în domeniul de specialitate psiho-
logia  muncii şi organizaţională, treapta  de  
specializare practicant, regim de exercitare- 
supervizare, dreptul de liberă practică să nu 
fie suspendat în condiţiile art. 18 din Legea 
nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înfiin-
ţarea, organizarea şi funcţionarea Cole-
giului Psihologilor din România - condiţie 
dovedita prin prezentarea unei adeverinte 
sau declaratii pe proprie răspundere, cunoş-
tinţe de operare PC ( Microsoft Word, 
Excel). Concursul va avea loc în perioada 
19.07.2022-25.07.2022, la sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii din Bucureşti, 
Calea Plevnei nr.139 şi 141B, sector 6, după 
cum urmează: -19.07.2022, ora 10,00– proba 
scrisă; -25.07.2022, începând cu ora 10,00– 
interviul. Datele relevante privind organi-
zarea concursului sunt publicate pe pagina 
de internet a Consiliului Superior al Magis-
traturii: www.csm1909.ro, la secţiunea 
„Magistraţi/Concursuri– Aparat propriu”. 
Actele de înscriere la concurs se depun la 
Consi l iu l Super ior a l Magistratur i i- 
Direcţia resurse umane şi organizare, etaj 3, 
cam. 300, până la data de 08.07.2022, 
inclusiv, ora 16,00. Datele de contact ale 
persoanelor care asigură secretariatul comi-
siei de concurs sunt următoarele: Florentina 
Budu- Constantin şi Mădălina Simion, 
telefon 021/3116926 interior 2028 şi 2050; 
adresă de email: druo@csm1909.ro.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru încadrarea unui post vacant 
de personal civil contractual, astfel: -1 post 
de expert gradul I, birou planificare repa-
rații tehnică de aviație, A4-Logistică, stat 
major la UM 01836 Otopeni, studii superi-
oare cu diplomă de licență în domeniul 
inginerie specializarea inginerie aerospa-
țială sau electronică, 6 ani şi 6 luni vechime 
în muncă, 3 ani vechime în specialitate 
studiilor. Concursul se va desfăşura, la 
s ed iu l  U.M. 01836 Otopen i ,  a s t fe l : 
-11.07.2022, până la orele 15.00– data limită 
de depunere a dosarelor; -19.07.2022, înce-
pând cu ora 10.00– proba scrisă; -25.07.2022, 
începând cu ora 10.00– interviu. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01836, Strada Zborului 
nr. 1, localitatea Otopeni, Judeţul Ilfov, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.350.61.33 int.229, de 
luni până vineri, între orele 07.00-15.00.

l Spitalul Municipal Urziceni cu sediul in 
Jud. Ialomița Loc. Urziceni str Teilor nr.39 
organizează concurs, în baza HG 286/2011 
pentru ocuparea următoarlor funcți i 
contractuale vacante: -un post de Referent 
II în cadrul Compartimentului Adminis-
trativ –post pe perioadă determinată  până 
la data de 30.12.2024. Condiții specifice în 
vederea participării la concurs: - diploma de 
bacalaureat/diploma de absolvire a învăță-
mântului postliceal de specialitate; -certi-
ficat absovire curs PSI/ dovada înscrierii la 
curs PSI; -Certificat dobândire competențe 
PC; -6 luni vechime în specialitate. -un post 
de muncitor III în calificarea bucătar –pe 
perioadă determinată (până la data de 
31.12.2022 sau până la data revenirii din 
concediul medical al titularului de post). 
Condiții specifice în vederea participării la 
concurs: -Studii medii de specialitate/profe-
sionale/cal ificare în domeniu; -3 ani 
vechime în activitate.  Calendar desfăşurare 
concursuri referent II SI muncitor III: 
-05.07.2022 ora 13.00 –dată limită depunere 
dosar; -13.07.2022 ora 10.00- proba scrisă; 
-18.07.2022 ora 10.00- proba practică/
interviu. -un post vacant de asistent medical 
de laborator – post pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -6 luni vechime 
că asistent medical de laborator. -diplomă 
de studii postl iceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr. 97/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
Sanitare -Certificat de membru OAMG-
MAMR însoțit de avizul anual în termen. 
-un post referent I  in cadrul Comp. 
RUNOS–post pe perioadă nedeterminată. 
Conditii specifice in vederea participării la 
concurs: -diploma de bacalaureat/diploma 
de absolvire a invatamantului postliceal de 
specialitate; -Competente PC; -Certificat 
absolvire curs de referent resurse umane sau 
dovada înscrierii la curs de referent resurse 
umane; -3 ani si 6 luni vechime în speciali-
tate. -un post Referent de specialitate II în 
cadrul Biroului Managementul Calității –
post pe perioadă nedeterminată. Condiții 
specifice în vederea participării la concurs: 
-Diploma de licență în domeniul economic; 
-3 ani şi 3 luni vechime în specialitate. 
Calendar desfăşurare concursuri asistent de 
laborator, referent I, referent de specialitate:  
-13.07.2022 ora 13.00 –dată limită depunere 
dosar; -21.07.202- 26.07.2022 ora 10.00- 
proba practică /interviu; -26.07.2022 ora 
10.00- proba practică /interviu. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând www.
spitalul-urziceni.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul sediul institutiei, telefon  
0243.255.375, interior 131 sau e-mail: smu.
runos@gmail.com
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l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici 
nr.1, în conformitate cu prevederile H.G.  
286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
vacante, pe durată nedeterminată: -3 (trei) 
posturi Asistent medical debutant, genera-
list (PL) -Secția Clinică II Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Asistent medical, gene-
ralist (PL) -Secția Clinică II Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Infirmieră (G) -Secția 
Clinică II Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) 
post Asistent medical debutant, generalist 
(PL) -Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Asistent medical, gene-
ralist (S) -Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Asistent medical, gene-
ralist (S) -Secția Clinică IV Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Infirmieră (G) -Secția 
Clinică IV Boli Infecțioase Adulți; -2 (două) 
posturi Îngrijitoare (G) -Secția Clinică IV 
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post Asistent 
medical, generalist (PL) -Secția Clinică V 
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post Infir-
mieră (G) -Secția Clinică V Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Secția 
Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) 
post Îngrijitoare (G) -Secția Clinică VI Boli 
Infecțioase Adulți; -1 (un) post Infirmieră 
(G) -Secția Clinică VII Terapie Intensivă 
Adulți; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Secția 
Clinică VII Terapie Intensivă Adulți; -10 
(zece) posturi Brancardieri (G) -Secția 
Clinică VII Terapie Intensivă Adulți, cu 
desfăşurarea activității la Secțiile Clinice II, 
III, IV, V, VI Boli infecțioase adulți şi 
C.P.U.-S.; -2 (două) posturi Infirmieră (G) 
-Compartiment boli infecțioase (febre 
hemoragice); -3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) 
-Compartiment boli infecțioase (febre 
hemoragice); -1 (un) post Asistent medical 
principal, pediatrie(PL) -Secția Clinică VIII 
Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) 
post Asistent medical principal, generalis-
t(PL) -Secția Clinică VIII Boli Infecțioase 
HIV/SIDA Copii; -2 (două) posturi Asistent 
medical, generalist (PL) -Secția Clinică VIII 
Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -2 (două) 
posturi Îngrijitoare (G) -Secția Clinică VIII 
Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) 
post Îngrijitoare (G) -Spitalizare de zi HIV/
SIDA şi Boli Infecțioase Copii; -1 (un) post 
Infirmieră (G) -Secția Clinică IX Boli Infec-
țioase Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G) 
-Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii; -1 
(un) post Asistent medical, generalist (PL) 
-Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1 
(un) post Infirmieră (G) -Secția Clinică X 
Boli Infecțioase Copii; -3 (trei) posturi 
Îngrijitoare (G) -Secția Clinică X Boli Infec-
țioase Copii; -1 (un) post Asistent medical, 
generalist (PL) -Secția Clinică XI Boli 
Infecțioase Copii; -2 (două) posturi Infir-
mieră (G) -Secția Clinică XII Terapie inten-
sivă Copii, cu desfăşurarea activității la 
Biberonerie; -1 (un) post Asistent medical, 
generalist (PL) -Secția Clinică XIII Boli 
Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Secția Clinică XIII Boli 
Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
Statistician medical debutant (M) -Compar-
timent Primiri Urgențe de Specialitate; -1 
(un) post Îngrijitoare (G) -Compartiment 
Primiri Urgențe de Specialitate; -1 (un) post 
Asistent medical, generalist (PL) -Centrul 
Național Antirabic; -1 (un) post Registrator 
medical debutant (M) -Birou evaluare şi 
statistică medicală; -1 (un) post Registrator 
medical (M) -Birou informatică şi arhivă 
medicală; -1 (un) post Registrator medical 
(M) -Fişier informații; -1 (un) post Asistent 
medical, generalist (PL) -Dietetică; -1 (un) 
post Asistent medical debutant, specialitate 
laborator (PL) -Laborator analize medica-
le-virusologie; -1 (un) post Asistent medical 
principal, specialitate laborator (PL) -Labo-
rator analize medicale-biochimie; -1 (un) 
post Asistent medical, generalist (PL) 
-Ambulatoriu integrat-Cabinet obstetri-
că-ginecologie, cu desfăşurarea activității la 
Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1 
(un) post Asistent medical debutant, genera-
list (PL) -Ambulatoriu integrat -Cabinet 
Geriatrie şi Gerontologie 2, cu desfăşurarea 
activității la Secția Clinică V Boli Infecți-
oase Adulți; -1 (un) post Asistent medical 
debutant, generalist (PL) -Cabinet Boli 
Infectioase(consultatii, preimunizare şi 
vaccinări, altele decât antirabic), cu desfă-
şurarea activității la Secția Clinică XIII 
Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) 
post Îngrijitoare (G) -Farmacie; -1 (un) post 
Referent de specialitate debutant, speciali-
t ate a re surse u ma ne (S)  -Ser v ic iu l 
R.U.N.O.S.; -1 (un) post Referent de specia-
litate, grad I, specialitatea alte specialități 
(S) -Serviciul de Management al Calității 
Serviciilor Medicale; -1 (un) post Referent II 
(M) -Birou Tehnic; -2 (un) posturi Muncitor 
calificat IV -bucătar (G) -Bloc alimentar; -1 
(un) post Muncitor necalificat I (G) -Bloc 
alimentar. Concursul se va desfăşura la 
sediu l inst itutu lu i ,  după următorul 
calendar: -Termenul de depunere al dosa-
relor: 11.07.2022, ora 13.00; -Proba psiholo-
gică: în data de 19.07.2022, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 26.07.2022, ora 10.00; 

-Proba pract ică /interv iu în data de 
01.08.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru postul de 
Asistent medical principal, generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997 privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -certificat de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de Asistent medical principal, pedia-
trie (PL): -diplomă de şcoală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; -5 ani vechime 
ca asistent medical; -certificat de grad prin-
cipal; -concurs pentru ocuparea postului; 
-pentru postul de Asistent medical prin-
cipal, specialitate laborator (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărâr i i  Guvernulu i 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -certificat de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
posturile de Asistent medical, generalist (S): 
-diplomă de licență în specialitate; -6 luni 
vechime ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru posturile 
de Asistent medical, generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea postului; 
-pentru posturile de Asistent medical debu-
tant, generalist (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; -nu 
necesită vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de Asistent medical debutant, speci-
alitate laborator (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; -nu 
necesită vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
posturile de Infirmieră (G): -şcoală gene-
rală; -curs de infirmiere, organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia 
Generală Resurse Umane şi Certificare; -6 
luni vechime în activitate; -concurs pentru 
ocuparea postului; -pentru posturile de 
Îngrijitoare (G): -şcoală generală; -nu nece-
sită vechime; -concurs pentru ocuparea 
postului; -pentru posturile de Brancardier 
(G): -şcoală generală; -nu necesită vechime; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de muncitor necalificat (G): -şcoală 
generală; -nu necesită vechime; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru posturile 
de muncitor calificat IV-bucătar (G): -şcoală 
generală; -certificat de calificare profesio-
nală în meseria de bucătar recunoscut de 
M.M.P.S.; -concurs pentru ocuparea 
postului; -pentru posturile de Statistician 
medical şi Registrator medical debutant 
(M): -diplomă de studii medii de specialitate 
sau diplomă de studii medii; -nu necesită 
vech ime; - concurs pentru ocuparea 
postului; -pentru posturile de Registrator 
medical (M): -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii medii; -6 
luni vechime în activitate; -concurs pentru 
ocuparea postului; -pentru postul de Refe-
rent II (M): -diplomă de bacalaureat; -6 luni 
vechime în specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului; -pentru postul de Refe-
rent de specialitate debutant, specialitatea 
resurse umane (S): -diplomă de licență în 
specialitate; -nu necesită vechime; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru posturile 
de Referent de specialitate, grad I, speciali-
tatea alte specialități (S): -diplomă de 
licență; -6 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publ icarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”. Relaţii suplimentare 

la sediul Institutului Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof. Dr. Matei Balş”,  persoana de 
contact Ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021/20.10.980 -interior 3055, adresa 
e-mail marius.stefan@mateibals.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici 
nr.1, în conformitate cu preveder i le 
H.G.286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii contractuale 
temporar vacante, pe durată determinată: -2 
(doua) posturi Asistent medical, generalist 
(PL) -Secția Clinică IV Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Asistent medical, gene-
ralist (PL) -Ambulatoriu integrat -Cabinet 
Neurologie, cu desfăşurarea activității la 
Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1 
(un) post Îngrijitoare (G) -Secția Clinică XI 
Boli Infecțioase Copii; -1 (un) post Îngriji-
toare (G) -Sterilizare; -1 (un) post Statisti-
cian medical (M) -Birou internări-externări 
adulți; -2 (două) posturi Asistent medical 
debutant, generalist (PL) -Secția Clinică X 
Boli Infecțioase Copii. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, după urmă-
torul calendar: -Termenul de depunere al 
dosarelor: 04.07.2022, ora 13.00; -Proba 
psihologică: în data de 12.07.2022, ora 10.00; 
-Proba scrisă: în data de 14.07.2022, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 20.07.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -pentru posturile de Asis-
tent medical, generalist (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă 
de studii postl iceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -6 luni vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
posturile de Asistent medical debutant, gene-
ralist (PL): -diplomă de şcoală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -nu necesita vechime ca 
asistent medical; -concurs pentru ocuparea 
postului; -pentru posturile de Îngrijitoare 
(G): -şcoală generală; -nu necesită vechime; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de Statistician medical (M): -diplomă 
de studii medii de specialitate sau diplomă 
de studii medii; -6 luni vechime în activitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Institutului Naţional 
de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”,  persoana de contact Ec.Stefan 
Alexandru-Marius, telefon: 021/20.10.980 
-interior 3055, adresa e-mail marius.stefan@
mateibals.ro.

l Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călă-
raşi, cu sediul în localitatea Călăraşi, str. 
I.L. Caragiale, nr.1 bis, judeţul Călăraşi, 
organizează concurs la sediul instituției 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, în temeiul H.G. 
286/2011: -Muncitor calificat IV -Biroul 
Atel ier Mecanic ,  număr postur i  -1; 
-Muncitor necalificat I -Serviciul Fabricaţie 
Betoane, număr posturi -1; -Muncitor cali-
ficat II -Serviciul Spaţii Verzi, număr 
posturi -2; -Muncitor calificat I -Serviciul 
Achiziţii Contracte Administrativ, număr 
posturi -1; -Muncitor calificat III -Serviciul 
Seră Pepinieră, număr posturi -1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel :  -Proba pract ică în data 
19.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.07.2022, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele condiţ i i : 
-Muncitor calificat IV (Atelier mecanic): 
-şcoală generală/profesională; -minim 6 luni 
vechime; -calificare mecanic utilaj, electro-
mecanic sau calificare în construcţii; 
-permis auto categoria B; -Muncitor necali-
ficat I (Fabricaţie Betoane): -şcoală gene-
rală; -fără vechime; -Muncitor calificat II 
(Spaţii Verzi): -şcoală generală/profesională; 
-2 ani vechime; -calificare mecanic utilaj, 
drujbist, agricultor; -utilizator de drujbă, 
motocositoare/echipamente şi utilaje speci-
fice întreţinerii spaţiilor verzi; -Muncitor 
calificat I (Achiziţii Contracte Adminis-
trativ): -şcoală generală/profesională; -3 ani 
vechime; -calificare mecanic utilaj sau altă 
calificare în construcţii; -Muncitor calificat 
III (Seră Pepinieră): -şcoală generală/profe-
sională; -1 an vechime; -calificare mecanic 
utilaj, drujbist, agricultor; -utilizator de 
drujbă, motocositoare/echipamente şi utilaje 
specifice întreţinerii spaţiilor verzi. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României partea a III-a,la sediul 

Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi Călă-
raşi. Bibliografia de concurs şi relaţii supli-
mentare se pot obţ ine de la sed iu l 
Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi Călă-
raşi, persoana de contact: Nuţu Mihaela, 
telefon: 0242/311.042.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea, 
cu sediul în Municipiu l Rm.Vâlcea, 
Str.G-ral Magheru nr.42, Judeţul Vâlcea, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 1 post contrac-
tual vacant de operator registrator de 
urgență debutant la Dispeceratul comun 
ISU-SAJ Vâlcea , conform ar t .7 d in 
H.G.R.nr.286 din 31.03.2011 (actualizat) 
privind aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Condiţii: 
-studii -liceul cu diplomă de bacalaureat; 
-certificat de telefonist/radiotelefonist; 
-certificat absolvire curs operare PC; 
-vechime minimă în activitate -nu este 
cazul; -concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va organiza la sediul institu-
ției conform calendarului următor: -28.06-
11.07.2022, ora 14.00 -termen limită de 
depunere; -20.07.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă; -25.07.2022, ora 10.00 -interviu. 
Relaţii suplimentare se obţin de la Compar-
timentul RUNOS -telefon 0250/731030 
int.117 sau pe site-ul instituției www.ambu-
lantavalcea.ro.

l UM 01026 Bucureşti din Ministerul 
Apărări i Naţionale organizează 
concursul pentru ocuparea următo-
rului post vacant de personal civil 
contractual astfel: Muncitor calificat I 
(croitor) în grupa deservire din 
plutonul deservire al companiei sprijin 
logistic/ post de execuţie, studii gene-
rale/ medii (minimum 8 clase sau 
profesionale ori liceale şi calificare în 
domeniul postului croitor), 9 ani 
vechime în muncă şi în domeniul 
postului dovedită cu documente justifi-
cative; 18.07.2022, ora 10.00- proba 
practică; 22.07.2022, ora 10.00- inter-
viul.* Data limită de depunere a dosa-
relor: 08.07.2022, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul UM- 01026 Bucureşti 
din B-dul.Gl.Paul Teodorescu, nr.5-7, 
sector 6, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile oganizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon 
021/318. 16.94 int.222/301.

l Primăria Oraşului Predeal, bdul.Mihail 
Săulescu, nr.127, jud.Braşov, anunţă organi-
zarea concursului în vederea ocupării 
postului contractual de conducere vacant de 
DIRECTOR (cod COR 143910) din cadrul 
Centrului Național de Informare şi Promo-
vare Turistică Predeal, conform HG nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, actuali-
zată: Condiţiile de desfăşurare  a concur-
sului: data organizăr i i probei scr ise: 
20.07.2022, ora 11.00, data organizării inter-
viului:  25.07.2022, ora 11.00, probele de 
concurs se vor desfăşura la sediul instituției, 
dosarele de concurs  se vor depune la secreta-
riatul comisiei de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Predeal din bdul.Mihail Săulescu, 
nr.127, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea III, respectiv 28.06.2022-
11.07.2022, între orele 08.15-15.45. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Primăria 
Predeal, tel.0268.456.237, int.45. Criteriile 
specifice în vederea ocupării postului 
contractua l  vacant de conducere de 
DIRECTOR CNIPT: -studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime 
în specialitatea studiilor: minim 2 ani, 
permis conducere categ. B, cunoştințe de 
limbă engleză nivel avansat dovedite cu 
certificat de competențe lingvistice acreditat, 
cunoştințe operare PC, să fie absolvent/ă a 
unui program de formare profesională în 
turism (agent de turism- ghid, director de 
centru de informare turistică, director de 
agenţie de turism, director de hotel sau 
manager în activitatea de turism). Condiţiile 
de participare şi bibliografia se vor afişa la 
sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului 
Predeal- www.primaria-predeal.ro

l Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii 
Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al 
Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul.Iuliu Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, 
sector 6, anunţă scoaterea la concurs a 
următoarelor posturi vacante: 1 post de 

cercetător ştiinţific gradul III- Departa-
mentul de Relaţii Internaţionale, cu 1/2 
normă pe perioadă nedeterminată, 1 post de 
asistent cercetare ştiinţifică- Centrul de 
Studii  Sino-Ruse, cu 1/2 normă pe perioadă 
nedeterminată. Dosarele de concurs se 
depun la Secretariatul Institutului până la 
data de  27 iulie 2022, ora 13.00. Condiţiile 
de participare la concurs, calendarul de 
desfăşurare, tematica şi bibliografia se 
găsesc pe site-ul şi la sediul Institutului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0771.227.115, în zilele de luni până vineri, 
între orele 10.00-13.00.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale de execuţie temporar 
vacante din subunităţile de mai jos: a)La 
Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabili-
tăţi Baraolt: 1 asistent medical, nivel studii 
medii/postliceale, fără condiţii de vechime 
în specialitatea studiilor; b)La Centrul de 
recuperare pentru copilul cu dizabilități 
Întorsura Buzăului: 1 asistent social practi-
cant, nivel studii superioare, condiţii de 
vechime în specialitatea studiilor minimum 
6 luni; c)La Centrul de reabilitare a copiilor 
cu handicap „Szekely-Potsa” Chilieni: 1 
educator, nivel studii medii/postliceale, fără 
condiții de vechime în specialitatea studi-
ilor; d)La Centrul de recuperare pentru 
copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: 1 
fiziokinetoterapeut, nivel studii superioare, 
fără condiții de vechime în specialitatea 
studiilor, e)La Centrul de primire în regim 
de urgență „Prinț şi Cerşetor” Sfântu 
Gheorghe: 1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiții de vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul va avea 
loc în data de 12.07.2022, ora 09.00- proba 
scrisă, iar în data de  15.07.2022, ora 09.00- 
proba interviu, la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna(Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 
8/A). Dosarul de concurs se depune la secre-
tariatul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în 
perioada 28.06.2022-04.07.2022, de luni 
până joi între orele 08.00-15.00, iar vineri, 
între orele 08.00-13.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul direcţiei şi la nr. de 
telefon: 0267.317.464. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Covasna www.protectiasocialacv.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretarul comisiei de concurs, Mester 
Alexandru, nr.de telefon 0267.317.464.

l Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” 
Hunedoara, judeţul Hunedoara, localitatea 
Hunedoara, strada Al.Vlahuță, nr.1 bis, cod 
331092, cod fiscal 4634094, în conformitate 
cu art.7 din HG 286/2011 cu modificările şi 
completăr i le ulter ioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant: 4 posturi ÎNGRIJITOR. Condiţii 
specifice: Studi i 8 clase/medii, Fără 
vechime; 2 posturi MUNCITOR CALI-
FICAT. Condiţii specifice: -Studii medii, 
-Atestat profesional pentru unul din dome-
niile: mecanic, electric, construcții, -fără 
vechime; 1 post LABORANT. Condiţii 
specifice: -studii superioare de scurtă 
durată, -fără vechime. Concursul va avea 
loc la sediul unității (Hunedoara, str. Al. 
Vlahuță, nr.1 bis) după următorul program: 
27.07.2022, ora 10.00,  proba scr isă , 
28.07.2022, ora 10.00, proba practică, 
29.07.2022, ora 10.00, interviu. Dosarele se 
pot depune până la data de 22.07.2022, ora 
12.00, la secretariatul colegiului. Informaţii 
la telefonul 0254.711.150.

l Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” 
Hunedoara, judeţul Hunedoara, localitatea 
Hunedoara, strada Al. Vlahuță, nr.1 bis, cod 
331092, cod fiscal 4634094, în conformitate 
cu art.7 din HG 286/2011 cu modificările şi 
completăr i le ulter ioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă determinată: 1 post 
Administrator Financiar pe durată determi-
nată. Condiţii specifice: -Treapta profesio-
nală I, -Studii superioare, -Vechime în 
specialitatea postului 6 ani şi 6 luni. 
Concursul va avea loc la sediul unității 
(Hunedoara, str.Al.Vlahuță, nr. 1 bis) după 
următorul program: 11.07.2022, ora 10.00, 
proba scrisă, 12.07.2022, ora 10.00, proba 
practică, 13.07.2022, ora 10.00, interviu. 
Dosarele se pot depune până la data de 
07.07.2022, ora 12.00, la secretariatul cole-
giului. Informaţii la telefonul 0254.711.150.

l Universitatea „Aurel Vlaicu”‘ din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul. Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului post contrac-
tual vacant: 1 (un) post contractual vacant 
de Administrator financiar debutant, cod 
COR 263111 pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Economico-Financiar 
Salarizare. a) nivelul studiilor: studii superi-
oare, b) domeniul studiilor: Ştiinte Econo-
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mice, c)cunoştinţe operare PC, Microsoft 
Office (word, excel), etc, d)alte cerinţe: bune 
abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, 
capacitatea de analiză şi sinteză a informa-
ţiilor prelucrate, capacitatea de a lucra în 
echipă. Data limită de depunere a dosarelor 
de concurs. 04.07.2022, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 18.07.2022, ora 
14 .0 0 .  Dat a  s u s ţ i ne r i i  i nt e r v iu lu i : 
20.07.2022, ora 14.00. Toate probele se vor 
susţine la sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. 
Tel. 0257.280.702. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia şi după 
caz, tematica se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului post contrac-
tual vacant: 1 (un) post contractual vacant 
de Administrator financiar Gr. I (auditor 
public intern), cod COR 263111 pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Compartiment de 
audit public intern. a)nivelul studiilor: 
studii superioare, b)domeniul studiilor: 
studii universitare cu diplomă de licenţă în 
domeniul economic/ juridic, c)vechime în 
specia l itatea postului:  minim 7 ani 
vechime; d)să prezinte documente jutifica-
tive care să ateste că deţine competenţe 
profesionale în domeniul cadrului de 
competenţe, respectiv: audit intern, mana-
gementul riscului, control intern şi guver-
nanţă, management, contabilitate, finanţe 
publice, tehnologia informaţiei, drept. 
Dovada deţinerii cunoştiinţelor şi aptitudi-
nilor se face su ajutorul diplomelor şi foilor 
matricole eliberate de instituţii de învăţă-
mânt superior acreditate de lege, precum şi 
de furnizori de formare profesională autori-
zaţi de Autoritatea Naţională pentru Califi-
cări; e)avizul favorabil al Şefului Biroului 
de Audit Intern din cadrul Ministerului 
Educaţiei conform Ordin 5509/2017 privind 
aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de 
audit public intern la nivelul Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu modificările şi 
completări le ulterioare; f )cunoştinţe 
operare PC, Microsoft Office (word, excel), 
etc; g)alte cerinţe: bune abilităţi de comuni-
care, rezistenţă la stres, capacitatea de 
analiză şi sinteză a informaţiilor prelucrate, 
capacitatea de a lucra în echipă. Pentru 
obţinerea avizului favorabil al Şefului Biro-
ului de Audit Intern din cadrul Ministe-
rului Educaţiei candidaţii pentru funcţia de 
auditor public intern vor depune următoa-
rele documente: -cerere de participare la 
concurs pe post, -curriculum vitae EURO-
PASS semnat pe fiecare pagină, -o decla-
raţie pe propria răspundere priv ind 
respectarea prevederilor art.22 din Legea 
nr.672/2002, referitoare Ia incompatibilită-
ţile auditorilor publici, -doua recomandări 
de la auditori, -o lucrare în domeniul audi-
tului conform Legii 672/2002 privind 
auditul public intern şi Ordin 5509/2017 
privind aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi exercitarea activi-
tăţii de audit public intern la nivelul Minis-
terului Educaţiei Naţionale cu modificările 
şi completările ulterioare. Data limită de 
depu ne re  a  do s a re lor  de  c oncu r s : 
04.07.2022, ora 16.00. Data susţinerii probei 
scrise: 18.07.2022, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului: 20.07.2022, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, 
nr.77. Tel.0257.280.702. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia şi după 
caz, tematica se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului post contrac-
tual vacant: 1 (un) post contractual vacant 
de Administrator financiar debutant (S), 
cod COR 263111 pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Serviciului Social Adminis-
trativ. a)nivelul studiilor: studii superioare, 
b)domeniul studiilor: Ştiinte Juridice, 
Economice, Informatică, c)cunoştinţe 
operare PC, Microsoft Office (word, excel), 
etc, d)alte cerinţe: bune abilităţi de comuni-
care, rezistenţă la stres, capacitatea de 
analiză şi sinteză a informaţiilor prelucrate, 
capacitatea de a lucra în echipă. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs. 
04.07.2022, ora 16.00. Data susţinerii probei 
scrise: 18.07.2022, ora 12.00. Data susţinerii 
interviului: 20.07.2022, ora 12.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei 
nr.77. Tel.0257.280.702. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia şi după 
caz, tematica se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str.Dr.Calistrat Grozovici 
nr.1, în conformitate cu preveder i le 
H.G.286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
vacante, pe durată nedeterminată: -1 (un) 
post Asistent medical, generalist (PL) 
-Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți. 
Concursul se va desfăşura la sediul institu-
tului, după următorul calendar: -Termenul 
de depunere al dosarelor: 11.07.2022, ora 
13.00; -Proba psihologică: în data de 
19.07.2022, ora 10.00; -Proba scrisă: în data 
de 26.07.2022, ora 10.00; -Proba practică/
interviu: în data de 01.08.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de şcoală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postl iceale sanitare; -6 luni 
vechime ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului Naţional 
de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”,  
persoana de contact Ec. Stefan Alexan-
dru-Marius, telefon: 021/20.10.980 -interior 
3055, adresa e-mail marius.stefan@matei-
bals.ro.

l Şcoala Gimnazială  „Mihai Eminescu”, 
cu sediul în localitatea Rădăuţi, strada 
Iancu Flondor, numărul 3, judeţul Suceava 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: Secretar: I S, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituției astfel: 
Proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 
08.00, Proba interviu în data de 21.07.2022, 
ora 08.00, Proba practică în data de 
22.07.2022, ora 08.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: Superioare, 
-vechime în muncă în specialitatea studiilor 
absolvite: 5 ani, cunoştințe operare pe calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Jurnalul Național,  la sediul instituţiei. 
Relaţi i suplimentare la sediul: Şcoli i 
Gimnaziale „Mihai Eminescu” Rădăuţi, 
persoană de contact: Teleagă Angelica 
telefon: 0230.561.850.

l Serviciul Apă Şi Canalizare Eftimie 
Murgu organizează, la sediu, în zilele de 27 
şi 28.07.2022, concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de executie, vacante- 
muncitor instalator apă. Condiţiile de 
participare la concurs: Perioda de depunere 
a dosarelor de concurs este 27.06.2022-
08.07.2022, la sediul Serviciului apă şi 
canalizare Eftimie Murgu, nr.265, județul 
Caras-Severin. Pentru funcţia contractuală 
de execuţie vacantă de muncitor calificat: 
vechime în muncă: minim 3 ani, vârsta 
minimă 18 ani, studii  medii/generale, curs/
diploma instalator instalații tehnico-sani-
tare şi de gaze. Probele stabilite pentru 
concurs sunt: -probă scrisă şi interviu. Data, 
ora şi locul organizării concursului: Proba 
scrisă va fi susţinută în data de 27.07.2022, 
ora 09.00, interviul în data de 28.07.2022, 
ora 14.00, la sediul Serviciului  apă şi cana-
lizare Comunei Eftimie Murgu. Persoana de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs este dl. Imbrescu Nicolae, inspector, 
adresa de corespondență este: loc.Eftimie 
Murgu, nr.265, jud.Caraş-Severin, tel/fax 
0255.243.210, mail: emurguprimar@yahoo.
com. Bibliografia şi condiţiile de participare 
la concurs, informaţiile privind actele nece-
sare înscrierii la concurs şi alte relaţii supli-
mentare se pot  obţ ine de la sed iu l 
Serviciului apă şi canalizare Eftimie 
Murgu.

l Direcţia de Sănătate Publică Buzău 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de natură contractuală de 
asistent medical debutant PL- speciali-
tatea farmacie, în cadrul Compartimen-
tului de supraveghere epidemiologică şi 
control boli transmisibile. Condiţii speci-
fice pentru ocuparea postului: -nivelul 
studiilor- diplomă de şcoală sanitară post-
liceală sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, -certi-
ficat OAMGMAMR, -adeverinţă de partici-
p a r e  l a  c o n c u r s  e l i b e r a t ă  d e 
OAMGMAMR- filiala Buzău. Concursul se 
va desfaşura în data de  19.07.2022, ora 
10.00- proba scrisă, la sediul Direcţiei de 
Sănătate Publică Buzău din str.G-ral 
Grigore Baştan, nr.3. Dosarele de inscriere 
la concurs se vor depune pană la data de 
08.07.2022, ora 13.30, la Comp. RUNOS, 
telefon 0238.722.298/0238.725.690.

l UM 02043 Brăila, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui 
post vacant de personal civil contractual, 
astfel: -şofer I în cadrul grupei transport, 
studii medii/generale, permis de conducere 
auto (categoriile BE, CE, DE), aviz medical şi 
psihologic favorabil pentru siguranța circula-
ției şi transporturilor, minim 6 ani vechime 
în specialitatea postului. Concursul va avea 
loc, astfel: -proba practică: 26.07.2022, ora 
10.00; -interviul: 01.08.2022, ora 10.00; -data 
limită de depunere a dosarelor: 11.07.2022, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se va face la sediul UM 
02043 Brăila, strada Calea Călăraşilor 
nr.273, municipiul Brăila. Detaliile organiza-
torice se pot consulta la sediul U.M. 02043 
Brăila, pe pagina de internet a Bazei Logis-
tice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, 
secţiunea anunţuri şi pe portalul posturi.gov.
ro. Datele de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisie de concurs: 
telefon 0239.684.638, interior 130.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale de execuţie vacante din 
subunităţile de mai jos: a)La Centrul de 
coordonare Sfântu Gheorghe: -1 asistent 
social debutant, nivel studii superioare, fără 
condiţii de vechime în specialitatea studi-
ilor; b) La Centrul de primire în regim de 
urgenţă „Pr inţ ş i  Cerşetor” Sfântu 
Gheorghe: 1 asistent social practicant, nivel 
studii superioare, condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor minimum 6 luni; c)La 
Centrul de primire în regim de urgenţă 
„Prinţ şi Cerşetor” Sfântu Gheorghe: 1 
inspector de specialitate debutant, nivel 
studii superioare, fără condiţii de vechime 
în specialitatea studiilor. Concursul va avea 
loc în data de 19.07.2022, ora 09.00- proba 
scrisă, iar în data de 22.07.2022, ora 0900- 
proba interviu, la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.Presei, 
nr.8/A). Dosarul de concurs se depune la 
secretariatul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socia lă ş i  Protecţ ia Copi lu lui 
Covasna, în perioada 28.06.2022-11.07.2022, 
de luni până joi între orele 08.00-15.00, iar 
vineri între orele 08.00-13.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul direcţiei şi la 
nr. de telefon: 0267.317.464. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna www.protecti-
asocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de concurs, 
Roşca Gabriella, nr.de telefon 0267.317.464.

l Şcoala Gimnazială Pleşoi, cu sediul în 
localitatea Pleşoi, strada Brânzăneşti, Nr.8, 
Judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcţii contractuale vacante 
de îngrijitor curățenie 1/2 normă (îngrijitor 
curățenie 0,5 normă la Şcoala Primară 
Milovan şi 0,5 normă la Grădinița cu 
program normal Pleşoi), în conformitate cu 
HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2014.  
Pentru participare la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Nivel studii medii; Cunoştinţe 
privind  normele generale de  protecţie şi 
securitate în muncă; Vechime: 6 luni, într-un 
post similar. Concursul se va desfăşura la 
Şcoala Gimnazială Pleşoi astfel: Proba scrisă 
în data de: 19.07.2022, ora 10.00; Interviu în 
data de: 20.07.2022, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
în Monitorul Oficial, la sediul Şcolii Gimna-
ziale Pleşoi, comuna Pleşoi. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale Pleşoi, 
persoana de contact: Tudosie Nica Tatiana, 
telefon mobil: 0754.773.669, telefon fix: 
0251.454.236, între orele 10.00-12.00.

CITAŢII
l Citez pe numita Dunca Lamb Daniela, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 943/223/2021 
pentru data de 6 oct 2022, ora 09:00, la Jude-
cătoria Drăgăsani, jud. Vâlcea.

l Eventualii succesibili ai defunctei Sandu 
Gheorghita, decedată la data de 04.09.2018, 
cu ultimul domiciliu in Oraşul Sinaia, 
Strada Calea Moroieni, nr.23B, et.2, ap.201, 
județul Prahova, sunt rugați să se prezinte 
in data de 05.07.2022 ora 10,00 la Biroul 
Notarial Andra Costea-Ioana din Oraşul 
Sinaia, Strada Primaverii nr.1A,judeşul 
Prahova,in vederea îndeplinirii formalită-
ț i lor necesare dezbater i i succesiuni i 
defunctei Sandu Gheoghița.

l Doamna, Luca Liliana, in calitate de 
parata, este chemata in judecata in data de 
29 iunie 2022, orele 10:00, la Judecatoria 
Iasi, in dosarul civil nr.: 1053/245/2021, 
complet C16, avand ca obiect „succesiune 
partaj“, in contradictoriu cu Acapraritei 
Vasile si Agache Natalia.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 
Bucureşti, ce intenționează să solicite de la 
A.N. Apele Romane – Administratia Bazi-
nala Buzau-Ialomita, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizarea proiectului “lucrari 
suprafata, foraj si echipare de suprafata 
sonda 220 Bragareasa” propus a fi amplasat 
în extravilanul comunei Glodeanu Silistea, 
judetul Buzau. Această investiție este nouă. 
Ca rezultat al procesului de producție nu 
vor rezulta ape uzate. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de Gospodă-
rire a Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitantului sau 
la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploieşti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin  Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de administrator 
judiciar al Eliss Prosper  SRL desemnat 
prin sentinta civila nr. 2970/17.06.2022, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia 
a VII-a Civila in dosar nr. 10850/3/2022 
notificã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Eliss Prosper SRL, cu sediul social in Bucu-
reşti, Sectorul 3, Aleea Giurgeni, Nr. 1, Bl. 
F6, Sc.4, Et. P, Ap.42, CUI  22521255, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/18663/2007. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Eliss Prosper SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
10850/3/2022 in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debi-
torului 01.08.2022; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 
19.08.2022; c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 02.09.2022; d) 
data primei sedinte a adunarii generale a 
creditori lor 24.08.2022, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
05.07.2022, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in calitate de 
lichidator judiciar al societatii Assiris 
Marketing SRL cu sediul in Bucureşti, 
Sector 6, Str. Paralutelor, Nr. 7B, Cod unic 
de înregistrare 29382707 Număr de ordine 
în Registrul Comerţului  J40/14027/2011, 
conform Incheierii (hotararii) din data de 
17.06.2022 pronunţată de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII - a Civila în dosarul nr. 
37663/3/2021 prin care s-a dispus înlocuirea 
lichidatorului judiciar Cabinet Individual 
de Insolventa Tanasa Cristina Madalina cu 
lichidatorul judiciar Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin  Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de administrator 
judiciar al EB Waterways SRL desemnat 
prin Incheierea (hotararea) din data de 
17.06.2022, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
15641/3/2022 notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva EB Waterways SRL, cu sediul 
social in cu sediul social in Bucureşti, 
Sectorul 1, Str. Axinte Uricariu, Nr. 8, Et.2, 
Ap.9,  avand Cod unic de înregistrare 
23970040, numar de ordine in registrul 
comertului J40/9486/2008. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva EB Waterways SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 15641/3/2022 in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debi-
torului 29.07.2022; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 
12.08.2022; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 26.08.2022; 
d) data primei sedinte a adunarii generale a 
creditor i lor 19.08.2022, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
07.07.2022, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul 
în comuna Muşăteşti, județul Argeş, în 
calitate de proiectant pentru: amenaja-
mentul fondului forestier proprietate 

privată aparținând Obştea Moşnenilor 
Pripoara Surdoiu, cu sediul în comuna Peri-
şani, județul Vâlcea, în suprafață de 196,15 
ha, fond forestier situat pe raza comunei 
Perişani, județul Vâlcea, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul/ 
programul menționat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, 
str. Remus Bellu, nr.6, jud Vâlcea, de luni 
până joi, orele 09.00-11.00. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Vâlcea, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.  

l S.C. Goldschnitt S.R.L., avand sediul 
social in Bucureşti, str. Dezrobirii, nr.42 
(camera 1), Bloc 08A, Scara 3, Etaj 4, Ap. 
137, Sector 6; punct lucrustr Valea Lunga, 
nr. 54-56, sect. 6-Bucuresti, nr. ordine Regis-
trul comertului J40/16495/2016, C.U.I. 
36844337, nr. tel. 0746381565, Banca Tran-
s i l v a n i a ,  c o n t u l  R O 6 5 B T R -
LRONCRT0377480001, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru acti-
vitatile:“Alte activitati de tiparire”-cod  
CAEN 1812, “Servicii pregatitoare pentru 
pretiparire”-cod CAEN 1813 , “Legătorie şi 
servicii conexe”-cod CAEN-1814, “Activități 
de creație artistică”-cod.CAEN-9003, desfa-
surate in str.Valea Lunga, nr. 54-56, sect. 
6-Bucuresti. Persoanele fizice sau juridice 
interesate, pot depune eventuale contestații 
sau sugestii la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din sect.6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre 
orele 9 00-12 00, de luni până vineri.

l SC EMAAR CEL SRL, având sediul în 
str.Leordeni, nr.161S, camera 3, et.1, Popeşti 
Leordeni, Județul Ilfov, titular al Planului 
Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan 
în vederea construirii unui ansamblu de 
imobile locuințe colective S+P+6E şi func-
țiuni complementare” din localitatea 
Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, T55/7-P3-4, 
NC 129763, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
mentionat şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi, 
între orele 09.00-13.00. Observații/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l SC Siena Residence SRL având sediul în 
str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti Leor-
deni, Județul Ilfov, titular al Planului Urba-
nistic Zonal „Introducere în intravilan în 
vederea construirii unui ansamblu de 
imobile locuințe colective S+P+6E şi func-
țiuni complementare” din localitatea 
Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, T55/7-P11-
12, NC 102077- 102078- 101637- 101638- 
101639- 101640- 101641- 101642- 101643- 
101644- 101645- 101646- 101647- 101648- 
101649- 101650- 101635, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni 
până joi, între orele 09.00-13.00. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov (tel. 021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.

l SC Alfa Net Construct SRL, având sediul 
în str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti 
Leordeni, Județul Ilfov, titular al Planului 
Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan 
în vederea construirii unei parcări supraeta-
jate P+3E, amenajare acces auto şi pietonal, 
amenajare spații verzi, amenajare spațiu de 
joacă, împrejmuire şi utilități” din locali-
tatea Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, T55/7-
P15, NC 129674, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
mentionat şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, 
între orele 09.00-13.00. Observații/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l SC Imobiliara El Parque SA din Bucu-
reşti, Bld.Decebal, nr.16, Sectorul 3, în cali-
tate de titular al planului „PUZ Măgurele, 
ansamblu de locuințe”, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul 
menționat şi declanşarea etapei de înca-
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drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției Regionale de 
Protecție a Mediului București din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până joi, între orele 
09.00-11.00. Observați i /comentari i și 
sugesti i se primesc în scris la sediul 
ARPMB, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Unitatea administrativ-ter itor ială 
Rojiște, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3, 5, 12, 
18, 19, începând cu data de 04.07.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comunicare decât 
cele menţionate mai sus, nu vor fi luate în 
considerare.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu 
cu sediul în București, sector 3, Aleea 
Căuzași nr.49-51, cod fiscal 4192936, 
informează pe cei interesați că a depus 
solicitarea pentru emiterea unei noi auto-
rizații de mediu pentru activitatea de: 
asistență spitalicească, asistență medicală 
spitalizată, alte activități referitoare la 
sănătatea umană desfășurate în Spitalul 
Prof. Dr. Constantin Angelescu cu sediul 
în București, sector 3, Aleea Căuzași 
nr.49-51. Informațiile la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București din 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacu l  Mor i i  - în spatele  benzinăr ie i 
LUKOIL) între orele 9.00-12.00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul APM București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l SC Orca Project SRL, titular al proiec-
tului „Exploatare nisip și pietr iș din 
terasă și refacerea mediului”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Arad, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
mai sus-menţionat, propus a fi realizat în 
comuna Petriș, extravilan FN, identificat 
prin CF nr.305323 Petriș și CF nr.305325 
Petriș, judeţul Arad: proiectul necesită 
evaluarea impactului asupra mediului și a 
evaluării adecvate, fără evaluarea impac-
tului asupra corpurilor de apă. 1.Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului din 
Arad, Splaiul Mureș, FN, jud.Arad, în 
zi lele de luni până vineri, între orele 
08.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apmar.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de Internet 
a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. 2. Publicul interesat poate 
depune propuneri în ceea ce privește 
conţinutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul APM Arad în 
termen de 10 zile de la publicarea anun-
ţului pe pagina de Internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

l Stoia Liviu, Stoia Nicoleta Claudia, Stoia 
Ștefan, Stoia Simona Mihaela, Autotaller 
SRL, titulari ai planului/programului 
„Elaborare PUZ pentru construire centru 
comercia l  format d in hypermarket , 
magazin retai l, galer i i comerciale și 
construcții anexe interioare și exterioare 
(stand tip bufet Imbiss și cort, post trafo, 
container de reciclare ambalaje, bazin 
rezervă incendiu, copertine cărucioare), 
amenajări exterioare incintă (platforme 
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, 
parcări electrice), amenajări accese rutiere, 
pietonale și racorduri la drumurile publice, 
instalații interioare și rețele tehnico-edili-
tare, branșamente la utilitățile urbane, 
elemente de semnalizare- publicitate, împre-
jmuire, organizare de șantier și introducere 
teren în intravilan” din Localitatea Aiud, 
Str.Transilvaniei, nr.156, nr. cad.  96205, jud.
Alba, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /programului 
poate fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Alba din Str.Lalelelor, 
nr.7B, de luni până joi, între orele 09.00-
14.30 și vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc 
la sediul APM Alba, în termen de 18 zile de 
la data publicării anunțului.  

l Comuna Dămienești, titular al proiec-
tului „Modernizare drumuri de interes local 
în comuna Dămienești, județul Bacău”, 
propus a se realiza în comuna Dămienești, 
județul Bacău, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului 
Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: nu este nece-
sară evaluarea impactului asupra mediului 
și nici evaluarea adecvată. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agenția 
pentru Protecția Mediului Bacău din Str.
Oituz nr.23, în zilele de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-
14.00, precum și la următoarea adresa de 
internet: www.apmbc.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe  pagina de 
internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Bacău.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judeca-
toriei Gurahont sub nr.776/238/222, pose-
sorii Muresan Nicolae si Muresan Krasani 
Ecaterina Terezia au invocat dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF 303345 

Plescuta cu Nr Top 1027, inravilan in supra-
fata de 1152 mp, asupra caruia figureaza ca 
s i  propr ietar i Nan Niculae, Margea 
Constantin si Margea Ionel. Toti cei intere-
sati sunt somati ca in baza prev. art. 130 din 
Legea 115/1938 de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Gurahont, in caz 
contrar in termen de o luna de la aceasta 
publicare se va proceda la rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l Editura Prahova SA prin administrator 
judiciar CII Costache Beatrice scoate la 
vânzare prin licitaţie publică Dacia 1305, 
motorină, 2006, 240.000 km, baterie descăr-
cată, nefuncțională, uzură generală pornind 
de la prețul de 595 lei cu TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra dosarul de prezen-
tare de la administratorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc la 01.07.2022, ora 
10/00 la sediul administratorului judiciar, 
Ploiesti, str. Poienitei, nr.20, et.1, judet 
Prahova, tel 0344.100436.

l Consiliul Judeţean Buzău cu sediul în 
Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr. 48, cod fiscal 3662495, telefon 
0238/414112, fax 0238/725507, organizează în 
ziua de 21.07.2022, orele 12:00, licitaţie în 
vederea concesionării unui teren cu supra-
față de 2.476 mp, aflat în domeniul privat al 
județului Buzău, situat în intravilanul satului 
Bâscenii de Jos, comuna Calvini (Fosta 
Balastieră Bâsceni). Concesionarea se va 
face pe 10 ani. Documentaţia de atribuire se 
poate procura, contra cost, de la sediul 
Consiliului Judeţean Buzău, Comparti-
mentul administrare domeniul public și 
privat, telefon 0238/414112, persoana de 
contact - dna. Ion Diana Theodora. Costul 
unui exemplar din documentaţie este de 50 
lei și se achită în numerar la casieria Consi-
liului Judeţean Buzău. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 14.07.2022. 
Ofertele se depun la sediul Consiliului Jude-
ţean Buzău până în ziua de 21.07.2022, orele 
10:00, într-un singur exemplar. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va desfă-
șura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în 
data de 21.07.2022, ora 12:00. Anunţul a fost 
transmis spre publicare instituţiilor abilitate 
în data de 30.06.2022. Pentru soluționarea 
eventualelor litigii apărute, persoanele inte-
resate se pot adresa Tribunalului Buzău, în 
termen de 30 de zile.

l Consiliul Judeţean Buzău cu sediul în 
Municipiul Buzău, bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr. 48, cod fiscal 3662495, telefon 
0238/414112, fax 0238/725.507, organizează în 
ziua de 18.07.2022, orele 12:00, licitaţie în 
vederea concesionării unui teren cu supra-

față de 21.491 mp, aflat în domeniul privat al 
județului Buzău, situat în intravilanul și 
extravilanul satului Mătești, comuna Săpoca 
(Fosta Balastieră Mătești). Concesionarea se 
va face pe 10 ani. Documentaţia de atribuire 
se poate procura, contra cost, de la sediul 
Consiliului Judeţean Buzău, Comparti-
mentul administrare domeniul public și 
privat, telefon 0238/414112, persoană de 
contact: dna. Ion Diana Theodora. Costul 
unui exemplar din documentaţie este de 50 
lei și se achită în numerar la casieria Consi-
liului Judeţean Buzău. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 11.07.2022. 
Ofertele se depun la sediul Consiliului Jude-
ţean Buzău până în ziua de 18.07.2022, orele 
10:00, într-un singur exemplar. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va desfă-
șura la sediul Consiliului Judeţean Buzău în 
data de 18.07.2022, ora 12:00. Anunţul a fost 
transmis spre publicare instituţiilor abilitate 
în data de 27.06.2022. Pentru soluționarea 
eventualelor litigii apărute, persoanele inte-
resate se pot adresa Tribunalului Buzău, în 
termen de 30 de zile.

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 Municipiului 
Bacău, municipiul Bacău, strada Mărășești, 
nr.6, județul Bacău, telefon 0234.581.644, 
fax 0234.588.757, e-mail: roxana.bancila@
primariabacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Spațiu situat în incinta 
Punctului Termic nr. 43, în suprafață utilă 
de 151,56mp, în vederea desfășurării de 
activități sportive, situat în municipiul 
Bacău, str. 9 Mai, nr. 21bis, CF40578, nr. 
cadastral 14299 (CF nou 73279-C1), aparți-
nând domeniului public al Municipiului 
Bacău, conform HCL nr. 134 din 31.03.2022 
și temeiului legal OUG nr. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
instituției, Primăria Municipiului Bacău- 
Direcția Patrimoniu- Serviciul Evidență 
Patrimoniu. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcția Patrimoniu -Serviciul 
Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău, str. Pieții, nr. 1, județul 
Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor OUG 
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nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
55,40Lei/exemplar, se achită numerar la 
Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul 
Primăriei Municipiului Bacău, str.Vasile 
Alecsandri, nr.6, județul Bacău sau prin OP, 
în contul RO28TREZ0615006xxx000234, 
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, 
cod fiscal 4278337. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 11.07.2022, ora 
14.00. 4.Informați i pr iv ind ofer tele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Bacău, Centrul de Informare Cetă-
țeni, din cadrul Primăriei Municipiului 
Bacău, Strada Nicolae Titulescu, nr.3, 
județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 19.07.2022, ora 10.00, Primăria 
Municipiului Bacău- sediul 2, municipiul 
Bacău, str.Pieții, nr. 1, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
a II-a Civilă și de Contencios Administrativ 
și Fiscal a Tribunalului Bacău, municipiul 
Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.4, județul 
B a c ă u ,  t e l e fo n  0 2 3 4 . 514 . 41 9,  fa x 
0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 24.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Orașului 
Țandărei, cu sediul în orașul Țandărei, 
Șoseaua București, nr.190, judeţul Ialomiţa, 
telefon 0243.273.529, fax 0243.273.552, 
email: primaria_tandarei@yahoo.com, cod 
fiscal 4364888. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intravilan 
în suprafață de 39mp, aparținând dome-
niului privat al Orașului Țăndărei, identi-
ficat cu CF nr.25850, conform caietului de 
sarcini, HCL nr. 46 din 29.05.2021 și teme-
iului legal: OUG  57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Orașului 
Țăndărei. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Urbanism din cadrul 
Primăriei Orașului Țandărei, Șoseaua 
București, nr. 190, judeţul Ialomiţa. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08.07.2022, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.07.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la Registratura Primăriei 
Orașului Țăndărei, Șoseaua București, 
nr.190, judeţul Ialomiţa. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
18.07.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Orasului Țăndărei, Șoseaua București 
nr.190, județul Ialomița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Ialomița, Slobozia, B-dul.Cosminului, nr.12, 
județul Ialomita, telefon 0243.236.952, fax 
0243.232.266, e-mail: tr-ialomitapgref@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.06.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Orașului 
Țăndărei, cu sediul în orașul Țăndărei, 
Șoseaua București, nr.190, judeţul Ialomiţa, 
telefon 0243.273.529, fax 0243.273.552, 
email: primaria_tandarei@yahoo.com, cod 
fiscal 4364888. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren în supra-
față de 2.742mp, situat în orașul Țăndărei, 
șos.Brăilei, nr.31B, județul Ialomița, aparți-
nând domeniului pr ivat a l Orașului 
Țăndărei, conform caietului de sarcini, 
HCL 47/29.03.2022 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. Terenul se concesionează 
pentru realizarea unui proiect de construire 
a unui centru comercial. 3.Informații 

privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă, de la sediul Primăriei Orașului 
Țăndărei. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului / compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Urbanism din cadrul 
Primăriei Orașului Țăndărei, Șoseaua 
Bucureșt i  n r.190,  judeţu l  Ia lom iţa . 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.07.2022, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.07.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primă-
riei Orașului Țăndărei, Șoseaua București 
nr.190, județul Ialomița. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19.07.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Orașului Țăndărei, Șoseaua București, 
nr.190, județul Ialomița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Ialomița, Slobozia, B-dul.Cosminului, nr.12, 
județul Ialomița, telefon 0243.236.952, fax 
0243.232.266, e-mail: tr-ialomitapgref@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 24.06.2022.

l Publicație de vânzare 1 -CII Seciu 
Nicolae, în calitate de Administrator Judi-
ciar al debitoarei SC Cramele Odobești SA 
în dosarul de insolvență nr.1583/91/2015, 
aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, scoate la 
vânzare prin licitație publică bunurile 
imobile aflate în  localitățile Panciu și Movi-
lița, jud. Vrancea -teren plantație vie în 
suprafață de 31 ha. Se publică spre cunoș-
tința generală că în ziua de 29.07.2022, ora 
11,00 la sediul lichidatorului judiciar CII 
Seciu Nicolae, se vinde prin licitație publică, 
conform Raport de evaluare a bunurilor 
imobile ale debitoarei menționate mai sus, la 
preț de 6.000,00 euro/ha. În caz de neadjude-
care, licitația se repetă în aceleași condiții la 
data de 5.08.2022, 12.08.2022, 19.08.2022, 
26.08.2022. Ofertele de cumpărare și cauți-
unea de participare la licitație se depun în 
ziua anterioară ținerii acesteia, ora 10,00, în 
n u m e r a r  s a u  î n  c o n t  b a n c a r 
RO76BR EL0 0 020 0325706010 0 L ibra 
Internet Bank -Focșani. Pe această cale 
punem în vedere tuturor creditorilor ce dețin 
vreo creanță opozabilă susnumitului debitor  
să-și anunțe creanța la Tribunalul Vrancea, 
Secția Comercială, Dosar nr. 1583/91/2015, 
bd. Independenței nr.19-21, Focșani. Relații 
la telefon 0745850070, fax 0337107866, 
e-mail: seciunicolae@yahoo.com

l Debitorul SC Tranzitiv International  
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Eroii de 
la Cerna, nr.33, jud.Mehedinţi, CIF: 
17190562, J25/78/2005, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3297/101/2016 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL repre-
zentat de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 24.02.2021: 
- Bunul imobil spatiu comercial P+1E 
(Etajul nefinalizat) cu Sc la sol = 285 mp, Su 
Parter = 226 mp, numar cadastral 60591-C1, 
situat in Dr. Tr. Severin, B-dul Tudor Vladi-
mirescu, nr. 115, Judeţul Mehedinţi, nr. 
CF60591 Dr. Tr. Severin, terenul in supra-
fata de 338 mp cu nr cadastral 60591 este 
luat in concesiune de la Primaria Mun. Dr. 
Tr. Severin pe o perioada de 42 de ani 
incpeand cu anul 2007, la pretul de 112510 
euro , exclusiv TVA, echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului mobil descris 
anterior, o reprezinta sentinta nr.26 din data 
de 29.06.2020 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
s i n d i c  i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.3297/101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 28.06.2022 orele 15:00. 
Informam toti ofertanţii care vor să parti-
cipe la sedinta de licitaţie faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie si sa 
achiziționeze caietul de sarcini in suma de 
1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA0999100083794804 deschis la 
Banca Romaneasca Dr. Tr. Severin. Invităm 
pe toti cei care vor sa participe la ședinţa de 
licitaţia din data de 28.06.2022 să depună 
oferte de cumpărare pana la data de 
27.06.2021 orele 1700 dovada de consemnare 

a pretului de 10%. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului COVID 
19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonan-
telor militare emise, lichidatorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur parti-
cipant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relaţii 
la  t e lefoa ne:  0742592183,  t e l . / fa x : 
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. 
Emil Popescu

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Vadu Pașii, 
cu sediul în sat Vadu Pașii, str.Principală, 
nr.26, judeţul Buzău, telefon 0238.788.109, 
fax 0238.788.109, email: primaria.vadu-
pasii@yahoo.com, cod fiscal 4385538. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri/Infor-
mații cu privire la repetarea procedurii de 
licitație dacă e cazul: licitație publică. 3.
Data publicării anunţului de licitaţie/anun-
ţului negocierii directe în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a: 21.02.2022, 
conform OUG 57/03.07.2019. 4.Criteriile 
utilizate pentru determinarea ofertei câști-
gătoare: a) cel mai mare nivel al redevenței- 
40%; b)capacitatea economico-financiară a 
ofertanților- 20%; c)protecția mediului 
înconjurător- 20%; d)condiții specifice 
impuse de natura- 20%. 5.Numărul ofertelor 
primite și al celor declarate valabile: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate valabile. 6. Denu-
mirea /numele și sediul/ adresa ofertantului 
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
SC Nikost Impex SRL, cu sediul în comuna 
Mărăcineni, sat Mărăcineni, str.Industriilor 
nr.1, județul Buzău. 7.Durata contractului: 1 
an. 8.Nivelul redevenţei: 1,005 Euro/mp/an. 
9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Buzău, Buzău, Bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr.8, județul Buzău, telefon 
0238.717.960, fax 0238.717.959, email: tr.
buzau@just.ro. 10.Data informării ofertan-
ţilor despre decizia de stabilire a ofertei 
câștigătoare: 15.03.2022. 11.Data transmi-
terii anunţului de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 24.06.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Vadu Pașii, 
cu sediul în sat Vadu Pașii, str.Principală, 
nr.26, judeţul Buzău, telefon 0238.788.109, 
fax 0238.788.109, email: primaria.vadu-
pasii@yahoo.com, cod fiscal 4385538. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri /
Informații cu privire la repetarea proce-
durii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3.Data publicării anunţului de 

licitaţie/anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
V I - a :  0 6 / 0 4 / 2 0 2 2 ,  c o n fo r m  O UG 
57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: a)cel mai 
mare nivel al redevenței- 40%; b)capacitatea 
economico-financiară a ofertanților- 20%; 
c)protecția mediului înconjurător- 20%; d)
condiții specifice impuse de natura- 20%. 
5.Numărul ofertelor primite și al celor 
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 oferte 
declarate valabile. 6.Denumirea/numele și 
sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câștigătoare: SC Nikost 
Impex SRL, cu sediul în comuna Mărăci-
neni, sat Mărăcineni, str.Industriilor nr.1, 
județul Buzău. 7.Durata contractului: 3 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 0,62 Euro/mp/an. 
9.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea l it ig i i lor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Buzău, Buzău, Bule-
vardul Nicolae Bălcescu, nr.8, județul 
B u z ă u ,  t e l e fo n  0 2 38 .717. 9 6 0 ,  fa x 
0238.717.959, email: tr.buzau@just.ro. 10.
Data informării ofertanţilor despre decizia 
de s tabi l i re  a  ofer te i  câșt igătoare: 
29.04.2022. 11.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.06.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Vadu Pașii, 
cu sediul în sat Vadu Pașii, str.Principală, 
nr.26, judeţul Buzău, telefon 0238.788.109, 
fax 0238.788.109, email: primaria.vadu-
pasii@yahoo.com, cod fiscal 4385538. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri /
Informații cu privire la repetarea proce-
durii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3.Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
V I - a :  0 5 . 0 4 . 2 0 2 2 ,  c o n fo r m  O UG 
57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: a)cel 
mai mare nivel al redevenței- 40%; b)capa-
citatea economico-financiară a ofertan-
ț i l o r -  2 0 %;  c) p r o t e c ț i a  m e d i u l u i 
înconjurător- 20%; d)condiții specifice 
impuse de natură- 20%. 5. Numărul ofer-
telor primite și al celor declarate valabile: 2 
oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 
6.Denumirea/ numele și sediul /adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 
câștigătoare: SC Keyboard SRL, munici-
piul Rm.Sărat, str.Constantin Brânco-
veanu, nr.19, județul Buzău. 7.Durata 
contractului: 49 de ani. 8.Nivelul rede-
venţei: 2.501 Euro/an. 9. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Buzău,  Buzău,  Bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr.8, județul Buzău, telefon 
0238.717.960, fax 0238.717.959, email: tr.
buzau@just.ro. 10. Data informării ofertan-
ţilor despre decizia de stabilire a ofertei 
câștigătoare: 28.04.2022. 11.Data transmi-
terii anunţului de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 24.06.2022.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, 
datele de contact, persoana de contact: 
Primăria Orașului Horezu; CIF: 2541479; 
Strada 1 Decembrie nr.7, Horezu, judeţul 
Vâ lc e a ;  t e l e fon :  0250 . 86 0 .19 0 ,  fa x : 
0250.860.481, email: primaria@orasul-horezu.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: Teren intravilan în suprafaţă de 278 mp, 
proprietatea publică a Orașului Horezu, situat 
în Orașul Horezu, str. Stadionului, nr.2D, 
județul Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară 
nr. 38520. Concesionarea se face conform 
OUG nr. 57/2019, cu modificările și completă-
r i le  u lt e r ioa re  ș i  con for m HCL n r. 
85/31.05.2022. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
pe bază de solicitare, de la sediul Primăriei 
orașului Horezu. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 31Lei și se achită la casieria Primăriei 
orașului Horezu. 3.4.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08.07.2022, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 18.07.2022, ora 09.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria orașului Horezu, Strada 1 Decem-
brie nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
18.07.2022, ora 12.00, în Sala de Conferinţe a 
Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” 
Horezu, str.1 Decembrie nr.11, județul Vâlcea. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, str.Scuarul Revoluției nr.1, 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, Telefon: 
0250.739.120, Fax: 0250.732.207, adresă email: 
tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 23.06.2022.

PIERDERI
l Pierdut certificat  constatator nr. 3423 
eliberat la 25.02.2015 de O.N.R.C. Tulcea pe 
numele Cucerencu Alexandru– Petrișor- 
PFA. Se declară nul.

l Pierdut certificat internațional de condu-
cator de ambarcatiune de agreement clasa 
D, nr. 39985, eliberat la data de 18.09.2014, 
de Autoritatea Navală Română pe numele 
Ene Florin– Dan. Se declară nul.

l  S C  B i o  G r e e n  C o n c e p t  S R L , 
CUI:RO32234212 și număr de ordine la 
Registrul Comerțului J23/3475/2022, declară 
pierdute registrul special și carte de inter-
venții pentru aparatele de marcat, electronice 
fiscale pentru casa electronica de marcat 
TremolM20seriaEC00001547. Le declar nule.

DECESE


