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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Entry Level Ski Instructor din Hunedoara angajează muncitor necalificat la demolarea
clădirilor. CV la office.interworks@gmail.com
l Tănăsică N. Oana-Cristina - Cabinet de Avocat,
anunta vacantarea unui post de femeie de serviciu.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 30.06.2022.
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 functia de ingrijior animale, cod. 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 SC CNC TECH SRL din Bumbești Jiu, jud.Gorj,
angajează 1 Femeie de serviciu, cu cod COR 911201.
Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon: 0785.106.416.
CV-urile se pot trimite la adresa de email: documentesuport@gmail.com până la data de 04.07.2022.
l SC Memdas Company SRL, cu sediul în Sinaia,
strada TIRUL CU PORUMBEI nr.2, camera 125,
județul Prahova, având CUI:28435404, Nr. de ordine
în Registrul Comerțului: J29/2486/2017, anunță
vacantarea următoarelor posturi: Instalator 1 post,
COD COR: 712602; Bucătari, 2 posturi, COD COR
512001; Lucrător room-service hotel, 2 post, COD
COR 962102; Îngrijitor clădiri, 2 posturi, CODCOR
513102; Supraveghetor hotel- parcare, 2 posturi, COD
COR 962913; Hamal, 2 posturi, COD COR 962102;
Lucrător Bucătărie (Spălător vase mari), 2 posturi,
COD COR 941201. CV-urile se pot aplica pe adresa
de e-mail: popascentral@yahoo.com până la data de
04.07.2022.
l SC Alpexpert SRL, cu sediul în Municipiul
Galați, angajează muncitori necalificați. Cv-rile se
pot depune la adresa de email: gdrecruitment2021@
gmail.com. Interviurile vor avea loc în data de
30.06.2022, între orele 10.00 și 14.00.
l SC Bim Reform SRL, CUI: 29894405, angajează
manipulant mărfuri, cod cor 933303, în București.
CV-urile se pot transmite pe adresa de e-mail:
office@kdk-consulting.ro
l Societatea SC EV-Don Fusion For Food SRL, cu
sediul social în București, sector 1, B-ul.Iancu de
Hunedoara, nr.52, camera 1, etaj 2, ap.6, înregistrată
cu J40/16557/2018; CUI:40174804, angajează:
Lucrător în bucătărie (spălător vase mari) cod COR
941201- 2 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
alinaevelyneantonia@gmail.com
l Societatea SC Art Dessert SRL, cu sediul social în
București, sector 1, Șoseaua București-Târgoviște,
nr.22B, parter, bloc 1, înregistrată cu J40/3423/2015;
CUI:34258242, angajează: cofetar cod COR 7512023 posturi; patiser cod COR 751203- 2 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail: office@artdessert.ro
l Societatea SC International Perfect Business
SRL, cu sediul social în București, sector 1, strada
Lămâiului, nr.4, camera 1, înregistrată cu
J40/13758/2021; CUI:44720240, angajează: agent
vânzări cod COR 332203- 2 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: interperfect21@gmail.com
l Teknites Cons SRL, cu sediul social în Municipiul
București, sector 1, Calea Floreasca, nr.169, corp X,
demisol (parter) camera 6, înregistrată la ORC sub
nr.J40/36/2018; CUI:3650692, angajează: Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet cod COR
931301- 20 posturi; Montator placaje interioare și
exterioare cod COR 712202- 20 posturi; zidar pietrar
cod COR 711203- 20 posturi; muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construcții cod
COR 931302- 20 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen92241gmail.com
l Avanti Invest Services SRL, cu sediul social în
Municipiul București, Str.Argentina, nr.25, parter,
sector 1, înregistrată la ORC sub nr. J40/7532/2021;
CUI:44178744, angajează: Dulgher (exclusiv restaurator) nr. posturi- 10 cod COR 711501; Fierar betonist
nr. posturi- 10 cod COR 711402; Faiantar nr. posturi10 cod COR 712201; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet nr. posturi- 10 cod COR 931301;
Montator placaje interioare și exterioare nr. posturi- 10
cod COR 712202; Electrician de întreținere și reparații
nr. posturi- 5 cod COR 741307; Instalator rețele
termice și sanitare nr. posturi- 5 cod COR 712612;
Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții nr. posturi- 10 cod COR 931302.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241gmail.com

l Societatea Sc Profi Rom Food SRL, cu sediul
social în Timișoara, Calea Sever Bocu, nr.31, jud.
Timiș, înregistrată cu J35/239/1999, CUI:
RO11607939, angajează: Lucrător comercial cod
COR 522303- 40 posturi; manipulant marfă cod
COR 933303- 30 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: liviu.pop@profi.ro
l SC A&G Prodexim, cu sediul social în Mun.
București, sector 2, Șos.Pantelimon, Nr.309, Bl.8,
ap.7, înregistrată cu J40/1147/2002, CUI:14461233,
angajează: manipulant marfă cod COR 933303- 3
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: agprodexim2002@gmail.com
l Societatea SC Pavini Intermedieri și Consultanță
SRL, cu sediul social în București, sector 3, Strada
Onisifor Ghibu, nr.7, biroul nr.2, bloc O25, ap.54,
înregistrată cu J40/2794/2018; CUI:38933627; angajează: agent vânzări cod COR 332203- 1 post;
reprezentant comercial cod COR 322202- 1 post.
Pentru CV, la adresa de e-mail: diaconu.paul72@
gmail.com
l Unitatea Militară 01232 Oradea din Ministerul
Apărării Naționale organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil contractual Îngrijitor (studii medii, generale) 6 luni
vechime în muncă, astfel: 20.07.2022, ora 10.00:
proba scrisă; 26.07.2022, ora 10.00: interviul. Data
limită de depunere a dosarelor: 12.07.2022, ora
15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul Unității Militare 01232,
strada Calea Armatei Române nr.24/A, loc.Oradea,
jud.Bihor. Detaliile organizatorice vor fi afișate la
sediul unității și pe pagina de internet, la adresa: cci.
mapn.ro. Datele de contact ale secretariatului la
tel.0259.436.080, int.114.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de asistent registrator debutant din
cadrul BCPI Zimnicea -Serviciul Publicitate Imobiliară. Concursul se va desfăşura în perioada 21
-26.07.2022, orele 10.00. Perioada de depunere a
dosarelor este 29.06.2022 -12.07.2022, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Radinavico SRL, cu sediul în Bucureşti, 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 reprezentant 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 documentelor transmise prin e-mail.
l Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de
Arheologie, organizează, începând cu data de
04.08.2022, ora 09:00 concurs pentru ocuparea
postului vacant de Cercetător științific gradul II,
normă întreagă, în domeniul Istoria și arheologia
Moldovei medievale, specializarea Arheologia în
Moldova secolelor XIV-XVIII. Concursul se va
desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului. Condiții suplimentare de
participare se regăsesc la adresa www.acadiasi.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon 0332101115.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează la sediul său din loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului
contractual de execuţie vacant de: -Restaurator
(COR: 262107), gradul IA, studii superioare, normă
întreagă, vechimea în muncă şi specialitate necesară: -minimum 7 ani în domeniul restaurare/
conservare la Secţia de Restaurare, Investigaţii,
Conservare Deva (1 post). Concursul va avea loc în
data de 20.07.2022, ora 9.00 -proba scrisă şi în data
de 26.07.2022, ora 9.00 -interviul. Dosarele de participare la concurs vor fi depuse până la data de
12.07.2022, ora 12.00, la sediul instituţiei, Serviciul
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax.
0254/216750/212200, int. 2023, Serviciul Resurse
Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decem-
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brie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului
contractual de execuţie vacant de Cercetător ştiinţific gradul III, studii superioare de specialitate,
normă întreagă, domeniul Istorie, specializarea
Protoistorie, la Secţia de Arheologie Deva (1 post).
Concursul va avea loc în data de 09.08.2022, ora
10.00 -proba orală. Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse până la data de 27.07.2022, ora
9.00 la sediul instituţiei, Biroul Resurse Umane.
Condiţiile de participare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane, telefon: 0254/216750/212200, int.
2023, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ şi de pe site-ul instituţiei
(www.mcdr.ro).
l Primăria Dobroești cu sediul în str. Cuza Vodă
nr.23, comuna Dobroești, județ Ilfov organizează în
data de 26.07.2022 concurs recrutare pentru 1 post
Inspector de specialitate IA – Compartiment
Fonduri Europene. Condiţii de participare la
concurs: studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, vechime în muncă: 7 ani. Dosarele se depun
la sediul Primăriei Dobroești în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv
de la data de 28.06.2022 până la data de 11.07.2022,
ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la doamna
Tudor Natalia Emanuela– Referent Superior, email:
registratura@primariadobroesti.ro., telefon
031.405.50.15.
l Primăria Dobroești cu sediul în str. Cuza Vodă
nr.23, comuna Dobroești, județ Ilfov organizează în
data de 21.07.2022 concurs recrutare pentru: -1 post
Referent IA –Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență;-1 post Șofer –Compartiment Deservire
Microbuze Școlare; -1 post Referent IA –Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ;-1 post
Referent D –Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ; -1 post Inspector de specialitate IA –
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ;
-1 post Inspector de specialitate D – Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ; -5 posturi
Îngrijitor – Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
•pentru Referent IA –Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 3 ani;
•pentru Șofer: -studii medii/ generale; -vechime în
muncă: 7 ani; -permis conducere categoriile B, C, D;
•pentru Referent IA– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 3 ani;
•pentru Referent D –Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -fără vechime în muncă;
•pentru Inspector de specialitate IA –Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență; -vechime
în muncă: 7 ani; •pentru Inspector de specialitate D
–Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență; -fără vechime în muncă; •pentru Îngrijitor:
-studii medii/ generale; -vechime în muncă: 2 ani;
Dosarele se depun la sediul Primăriei Dobroești în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv de la data de 28.06.2022 până la
data de 11.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi
obţinute la doamna Tudor Natalia Emanuela– Referent Superior, email: registratura@primariadobroesti.ro., telefon 031.405.50.15.
l Primăria Ștefăneștii de Jos cu sediul în șos. Ștefănești nr.116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
organizează în data de 27.07.2022 concurs recrutare
pentru următoarele posturi: -Referent– Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și Monitor
Oficial Local; -Șef Serviciu– Serviciul Deservire
Unități de Învățământ; -Inspector– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ; -Inspector de
specialitate IA –Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ; -Inspector de specialitate D
–Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ; -Muncitor calificat –Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii specifice de
participare la concurs: •pentru Referent: -studii
medii; -vechime în muncă: 1 an; •pentru Șef
Serviciu– Serviciul Deservire Unități de Învățământ: -studii superioare; -vechime în muncă: 1 an;
•pentru Inspector –Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ: -studii superioare; -fără
vechime în muncă; •pentru Inspector de specialitate
IA –Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ: -studii superioare; -vechime în muncă: 7 ani;
•pentru Inspector de specialitate D –Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ: -studii superioare; -fără vechime în muncă; •pentru Muncitor
calificat –Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ: -studii medii/ generale; -fără vechime
în muncă; -permis conducere categoria B. Dosarele
se depun la sediul Primăriei în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv
de la data de 28.06.2022 până la data de 11.07.2022,

ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de
telefon 021-361.35.29 -Grigore Georgiana Adriana–
Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos, email
office@primariastefanesti.ro.
l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: localitatea
Bucureşti, strada Intrarea Reconstrucţiei , nr.6 A,
Sector 3, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului: administrator de patrimoniu -1 post
vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii superioare de specialitate în domeniul economic, inginer/ subinginer cu diplomă de
licenţă; - vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 1 an; -cunoștințe de
operare pe calculator: internet, e-mail, Office (Word,
Excel), programe de contabilitate, platformă SEAP/
SICAP; -spirit organizatoric; -abilități de comunicare şi relaţionare; -abilități de lucru în echipă;
-capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor
(mai ales în condiţii de stres); -disponibilitate pentru
program flexibil; -fără sancțiuni disciplinare. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Selectarea
dosarelor de înscriere–13.07.2022 orele 10,00. Proba
scrisă: data de 20.07.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei. Proba de interviu: data de 25.07.2022, ora 10,00,
la sediul instituţiei. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 12.07.2022, ora 12,00, la sediul instituţiei.
Date contact: Lixandra Eugenia tel: 0314250608.
l Primăria Comunei Şuţeşti, judeţul Brăila, organizează la sediul din comuna Şuţeşti, jud. Brăila, str.
Ianca nr.7 sau concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de executie vacante de: -bibliotecar(post vacant). Concursul va avea loc la sediul
Primăriei Şuţeşti, judeţul Brăila, str. Ianca, nr.7 în
data de 20.07.2022 ora 10,00 proba scrisă şi în data
de 21.07.2022, ora 12,00 interviul. Condiţiile de
desfăşurare a concursului, condiţiile de participare
la concurs, bibliografia şi actele solicitate sunt afişate
la sediul Primăriei Şuţeşti, telefon 0239/667811.
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd.
Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi vacante– personal
contractual- în baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, completată şi
modificată prin HG nr. 1027/2014- în data de
21.07.2022- proba scrisă, respectiv în data de
27.07.2022- interviu. Dosarele se depun la sediul
Aeroclubului României până la data de 12.07.2022,
ora 12:00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
021.312.36.19 int.107. Posturi Vacante Comisia de
Concurs Nr.1: Concursul se va desfășura în locația
sediul Aeroclubului României din București, sector
1, B-dul Lascăr Catargiu nr.54 în data de de
21.07.2022 -proba scrisă, ora 09,00, respectiv în data
de 27.07.2022 –interviu, începând cu ora 09,00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs, astfel:
•Inginer aviaţie debutant– 1 post la AT București
(Clinceni): -studii superioare tehnice de licență din
domeniul aeronautic– studii superioare tehnice în
domeniul Ingineriei Aerospațiale sau în domeniul
Ingineriei Aeronautice; -vechime– nu este cazul.
•Mecanic aviaţie debutant– 1 post la AT Deva:
-studii medii sau şcoală profesională– profil tehnic;
-vechime– nu este cazul. Posturi Vacante Comisia
de Concurs Nr.2: Concursul se va desfășura în
locația sediul Aeroclubului României din București,
sector 1, B-dul Lascăr Catargiu nr.54, în data de de
21.07.2022 -proba scrisă, ora 11,00, respectiv în data
de 27.07.2022 –interviu, începând cu ora 11,00.
•Referent de specialitate grd. II -1 post în cadrul
Serviciului Comercial și Achiziții Publice din cadrul
sediului Aeroclubului României: -studii superioare
economice/ tehnice/ juridice; -vechime în specialitate de minim 3 ani și 6 luni.•Inginer grd.II –1 post
la Serviciul Infrastructură și Mijloace de Transport
Auto din cadrul sediului Aeroclubului României:
-studii superioare specialitatea construcții/ instalații; -vechime în specialitate minim 6 luni. •Referent Tr.I -1 post în cadrul Serviciului Certificare
Personal Balon și Planor: -studii medii; -vechime în
muncă de minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe operare
calculator: Word, Excel. Calendarul de desfăşurare
a concursului: -29.06– 12.07.2022- depunere dosare
înscriere concurs (ora 12,00); -15.07.2022- selecţie
dosare şi afisare rezultat ora 12,00; -18.07.2022depunere contestaţii selecţie dosare; -19.07.2022soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare
rezultat, ora 12,00; -21.07.2022 -proba scrisă– începând cu ora 09.00; -22.07.2022- afişare rezultate
proba scrisă, ora 12,00; -25.07.2022- depunere
contestaţii proba scrisă, ora 12,00; -26.07.2022- soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare rezultat,
ora 12,00; -27.07.2022- interviu începând cu ora
09,00; -28.07.2022- afişare rezultate interviu , ora
12,00; -29.07.2022- depunere contestaţii interviu ora
12,00; -01.08.2022- soluţionare contestaţii interviu şi
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afişare rezultate finale. Nota: Programarea candidaţilor pentru interviu se va afişa pe site-ul instituţiei
în data de 22.07.2022, ora 12:00. •Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale, conform art.3 al Regulamentului- cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii
și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Informaţii privind înscrierea
la concurs şi depunerea dosarelor: •Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile minime de
vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.
•În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului, respectiv până în data de 12.07.2022 ora
12:00, candidaţii depun dosarul de concurs care va
conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se
pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane
al Aeroclubului României); b) Copia actului de
identitate; c) Copia diplomei de studii şi a altor acte
care atestă efectuarea specializării; d) Copii licenţe/
carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic care atestă
specializarea pentru postul solicitat. Toate licențele/
calificările trebuie să fie în termen de valabilitate la
data depunerii dosarului; e) Copia carnetului de
muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi după caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g)
Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul
de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi
care să conţină în clar, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia– în format standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute la
pct.2 lit. b)-e) vor fi prezentate şi în original, în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Sf. Ecaterina,
nr.3, sector 4, scoate la concurs conform organigramei și statului de funcții următoarele posturi
contractuale vacante: 3 posturi Consilier (S) IA; 10
posturi Inspector de specialitate (S) IA; 3 posturi
Inspector de specialitate (S) I; 7 posturi Inspector de
specialitate (S) II; 4 posturi Inspector de specialitate
(S) debutant; 1 post Referent (M) IA; 3 posturi șofer
(M;G) I; 1 post Auditor (S) IA; 2 posturi Consilier
juridic (S) I; 1 post Consilier juridic (S) debutant.
Proba scrisă pentru posturile de Auditor și Consilier
juridic se va desfăşura în data de 21.07.2022, iar
pentru celelalte posturi în data de 20.07.2022, ora și
locul susținerii probei scrise urmând a fi anunțate
odată cu rezultatul selecției dosarelor. Proba
interviu se va susţine într-un termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,
data, ora şi locul susținerii probei interviu urmând a
fi anunțate odată cu rezultatul la proba scrisă.
Termenul limită de înscriere va fi data de 12.07.2022,
orele 14:00, dosarul de concurs urmând să fie depus
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Administraţiei Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti din
Bd. Dimitrie Cantemir Nr.1, Bl. B2, Parter, Sector 4.
Informaţii suplimentare privind condiţiile specifice
pentru înscrierea şi participarea candidaţilor la
concurs se pot obţine la Serviciul Resurse Umane,
pe site-ul instituţiei www.assmb.ro sau la telefon
031.433.74.45/ 031.433.74.46.
l Primăria Comunei Șopotu Nou, cu sediul în
localitatea Șopotu Nou, nr.19, judeţul Caraș-Severin, organizează concurs la sediul instituției
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante:
1.Asistent medical comunitar -1 post; 2.Referent II
-Ghid turistic -1 post, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura pentru
ambele posturi, astfel: -Proba scrisă în data de
22.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de
28.07.2022, ora 10.00. Condiţiile generale pentru
ocuparea celor două posturi sunt cele prevăzute la
art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice: 1.Asistent medical
comunitar: -studii postliceale sanitare în specializarea „asistenţă medicală” sau în specializarea
„moașă”; -certificat de membru şi aviz anual eliberat
de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în

l Unitatea Militară 01256 cu sediul în localitatea
Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, județul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual de
execuție vacante conform H.G. nr. 286/23.03.2011,
astfel: I. 1 (unu) post economist debutant în cadrul
microstructurii ,,Compartiment contabilitate –
Contabil șef”. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- studii economice superioare de lungă durată (nu
studii de scurtă durată) cu diplomă de licență, titlul
de ,,economist’’ sau ,,economist licențiat’’; - apt din
punct de vedere medical. II. 1 (unu) post contabil
debutant în cadrul microstructurii ,,Financiar –
Contabil șef’’. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- studii medii în domeniul economic (liceu cu
diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu
diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unor cursuri
de formare/pregătire sau programe de perfecţionare
şi/sau specializare care să ateste calitatea de
contabil; - apt din punct de vedere medical.
Concursul se va desfășura astfel: - Proba scrisă în
data de 20.07.2022, ora 09:00-16:00; - Proba interviu
în data de 22.07.2022, ora 08:00-17:00. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs până
în data de 12.07.2022 orele 15:00 la sediul Unităţii
Militare 01256 Caracal, str.Walter Mărăcineanu, nr.
25, jud. Olt. Relații suplimentare la sediul: Unitatea
Militară 01256 Caracal, persoană de contact: plt.adj.
Ciobanu Iulian telefon: 0249511222, fax 0249511221,
e-mail: um01256caracal@forter.ro.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice- ANRSC,
cu sediul în strada Lucian Blaga nr.4, sector 3, București, organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale, de execuție, vacante, pe durată
nedeterminată. Concursul se desfășoară: în data de
20.07.2022, ora 10.00, proba scrisă, în data de
25.07.2022, ora 10.00, interviul. Direcția generală
reglementări, autorizări, Serviciul licențe- expert,
gradul profesional II- 2 posturi. Condiții specifice:
studii de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul tehnic, economic, etc;
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni.
Direcția prețuri, tarife, Serviciul prețuri, tarifeBiroul tarife salubrizare- expert gradul profesional
I- 2 posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul economic sau tehnic; vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni. Serviciul
analize economice- expert gradul profesional I- 2
posturi. Condiții specifice: studii de specialitate:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
economic; vechime în specialitatea studiilor
minimum 3 ani și 6 luni. Direcția generală monitorizare, Agenția teritorială Sud-Muntenia- expert
gradul profesional IA- 2 posturi. Condiții specifice:
studii de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic,
administrație publică, etc.; vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani și 6 luni. Concursul se
organizează în data de 20.07.2022- proba scrisă și în
data de 25.07.2022- interviul, la sediul ANRSC.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la
sediul ANRSC, până la data de 12.07.2022, inclusiv,
după următorul program: de luni până vineri între
orele 10.00-13.00. Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul
de înscriere se afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul ANRSC și la numărul de
telefon: 021.317.97.51 int.132, 133.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice- ANRSC,
cu sediul în strada Lucian Blaga, nr.4, sector 3,
București, organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi contractuale, de execuție, vacante, pe
durată nedeterminată. Concursul se desfășoară: în
data de 22.08.2022, ora 10.00, proba scrisă, în data
de 26.08.2022, ora 10.00, interviul. Direcția Juridică,
Serviciul Juridic și Contencios- Consilier juridic,
gradul profesional IA (pentru AT Vest)- 1 post și
consilier juridic, gradul profesional IA (pentru AT
Sud-Vest Oltenia)- 1 post. Condiții specifice: studii
de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice/drept; vechime
în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni.
Concursul se organizează în data de 22.08.2022proba scrisă și în data de 26.08.2022- interviul, la
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termen de valabilitate sau adeverinţă de înscriere în
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
și Asistenţilor Medicali din România, după caz.
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 5 ani; 2. Referent II -Ghid turistic: -studii
12 clase cu diplomă de bacalaureat; -certificat absolvire curs agent/ghid turism; -Cunoașterea obiectivelor turistice de pe raza comunei Șopotu Nou;
-vechime în muncă -minim 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei din localitatea Șopotu Nou, nr. 19,
județul Caraș-Severin. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei din localitatea Șopotu Nou, nr.19,
persoană de contact: Miloș Ion, telefon 0722.543.044.

sediul ANRSC. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune la sediul ANRSC, până la data de
12.07.2022, inclusiv, după următorul program: de
luni până vineri între orele 10.00-13.00. Condițiile de
participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul
instituției și pe pagina de internet: www.anrsc.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul ANRSC
și la numărul de telefon: 021.317.97.51 int.132, 133.
l Comuna Balta Albă, cu sediul în comuna Balta
Albă, str.Vasile Alecsandri nr.58, județul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante de: -Îngrijitor curățenie,
treapta 1 -2 posturi; -Bucătar, treapta I -2 posturi;
-Personal întreținere, treapta I -1 post, conform HG
nr.286 din 23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul Primăriei din sat Balta Albă astfel: -Proba
scrisă în data de 27 iulie 2022, ora 10.30; -Proba
interviu în data de 29 iulie 2022, ora 10.30. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile generale și alte condiții
specifice în următoarele condiții: 1.Studii medii sau
generale; 2.Condiții de vechime: minimum 5 ani;
3.Pentru posturile îngrijitor curățenie, treapta 1
(dovadă activitate similară în ultimii 5 ani); 4.Pentru
posturile de bucătar treapta 1 (dovadă activitate
similară în ultimii 5 ani); 5.Pentru postul de
personal întreținere treapta I (disponibilitate la
efectuarea și altor atribuții stabilite de către Primar
UAT). Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Balta Albă, județul Buzău. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Balta Albă, persoană de
contact: Stoica Mica, telefon: 0238.790.063, fax:
0238.790.063, e-mail: stoica_mica@yahoo.com sau
primariabaltaalba@gmail.com.
l Primăria Orașului Drăgănești-Olt, cu sediul în
oraș Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu nr. 150, judeţul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea a două
funcţii contractuale vacante de: șofer, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la
sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de
20.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de
26.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii/gimnaziale; -permis de conducere auto categoria D; -vechime în muncă
-minimum 7 ani; -vechime minimum 3 ani permis
de conducere categoria D; -aviz psihologic -eliberat
de un cabinet autorizat; -posedă atestat pentru
transportul rutier de persoane, eliberat de ARR;
-posedă card tahograf. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt din str.N.Titulescu
nr.173A. Relaţii suplimentare la sediul:
str.N.Titulescu nr.150, persoană de contact: Popescu
Melanica, telefon 0249/465.102, fax 0249/465.811.
l Arhivele Naţionale anunţă: În conformitate cu
prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Arhivele Naţionale organizează concurs pentru
ocuparea, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii contractuale de
execuţie vacante: una funcție contractuală de referent debutant- IA în cadrul Biroului Tehnic Administrativ, poziția 63 din statul de organizare; -una
funcție contractuală de muncitor calificat IV-I în
cadrul Biroului Tehnic Administrativ, poziția 71 din
statul de organizare; una funcție contractuală de
referent debutant-IA în cadrul Compartimentului
Microfilmare- Depozitul de tranzit, poziția 104 din
statul de organizare; -una funcție contractuală de
îngrijitor în cadrul Biroului Arhive Economice,
poziția 144 din statul de organizare; -una funcție
contractuală de îngrijitor în cadrul Biroului Județean Covasna al Arhivelor Naționale, poziția 189/a
din statul de organizare; -una funcție contractuală
de muncitor calificat IV-I (legător manual) în cadrul
Biroului Județean Tulcea al Arhivelor Naționale,
poziția 464 din statul de organizare. Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru,
anexă la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi următoarele condiţii de studii: Pentru funcțiile contractuale
de referent debutant-IA în cadrul Biroului Tehnic
Administrativ și Compartimentul Microfilmare:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
Pentru funcția contractuală de muncitor calificat
IV-I în cadrul Biroului Tehnic Administrativ: -studii
medii (M)/generale (G); Pentru funcția contractuală
de muncitor calificat IV-I (legător manual) în cadrul
Biroului Județean Tulcea al Arhivelor Naționale:
-studii medii (M)/generale (G). Concursul se organizează la sediul Arhivelor Naţionale din Bucureşti,
Str.Leaota nr.2A, sector 6, în data de 20 iulie 2022,
începând cu ora 10.00- proba scrisă. Actele pentru
dosarul de concurs se depun în termen de 10 de zile
lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, respectiv
până în data de 11 iulie 2022, ora 16.30, la sediul
Arhivelor Naţionale din Bucureşti, Str.Leaota nr.2A,
sector 6. Condiţiile generale şi specifice de participare, tematica, bibliografia, calendarul de desfăşu-
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ADUNĂRI GENERALE
Consiliul Director al Asociației Profesionale a Geograﬁlor din România (APGR)
convoacă Adunarea Generală a membrilor săi, în ședință ordinară, în data de 11
iulie 2022, ora 10.00, în Bd. Regina
Elisabeta,
nr. 4-12, sala CICADIT, cod 030018,
OFERTE
SERVICIU
Sector 3, București. ORDINEA DE ZI:
a. Raport asupra activității APGR;
b. Raport privind bugetul APGR;
c. Prezentarea planului de activități pentru perioada următoare;
d. Dezbateri asupra documentelor prezentate;
e. Alegerea Secretarului General;
f. Alegerea Cenzorului;
g. Discutarea aspectelor privind cuantumul cotizației anuale;
h. Diverse.
În situația în care ședința din 11 iulie 2022 nu va ﬁ statutară, pe fondul lipsei cvorumului
(prezența a mai puțin de 2/3 dintre membrii săi), Adunarea Generală se va reconvoca
în data de 18 iulie 2022, ora 10.00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi, iar
hotărârile se vor lua cu o majoritate simplă din numărul celor prezenți (conform
prevederilor statutului APGR).
rare a concursului, precum şi documentele solicitate
candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
se afişează pe site-ul Arhivelor Naţionale, la www.
arhivelenationale.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Arhivelor Naţionale şi la nr. de
telefon 021.303.70.80 /int. /34725, persoană de
contact: Nina Bădulescu.
l Spitalul Judeţean De Urgenţă Slatina, jud.Olt,
str.Crişan, nr.5, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor
calificat- deratizor, dezinfector, deparazitor, trapta
III, nivel stuudii G, la Serviciul de Prevenire a
Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. A. Denumirea postului: 2 posturi de muncitor calificatderatizor, dezinfector, deparazitor, treapta III, la
Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. B. Condiţii de participare la
concurs: a) să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b) studii generale; c) Certificat
calificare pentru funcția de deratizator, dezinfector,
deparazitor sau să prezinte dovada că este înscris la
cursul de calificare în meseria de deratizator, dezinfector, deparazitor; d) Condiții de vechime: 3 ani
vechime in meserie. C. Condiţii de desfăşurare a
concursului: 1.Data și locul depunerii dosarelor de
înscriere la concurs: în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării /publicării anunţului (28.06.202211.07.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului Județean
de Urgență Slatina. 2. Selecţia dosarelor de
înscriere: 12.07.2022-13.07.2022. 3.Data probei
scrise: 20.07.2022, ora 09.00. 4. Data probei de
interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. 5. Locul desfăşurării
probelor: sediul Spitalului Județean de Urgență
Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul integrat
spitalului. D. Menţiuni. Bibliografia și tematica de
concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro), şi relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţa Slatina, telefon 0736.373.205, persoană de
contact: Racheru Mariana.
l Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore
Alexandrescu” București organizează concursuri
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
contractuale pe perioada nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, dupa cum urmează: 1
post asistent medical principal generalist (S), 5
posturi de asistenți medicali principali generaliști
(PL), 9 posturi de asistenți medicali generaliști (PL),
2 posturi de asistenți medicali debutanți generaliști
(S), 11 posturi de asistenți medicali debutanti generaliști (PL), 1 post tehnician dentar (PL), 1 post gipsar
debutant (M), 2 posturi de muncitori calificați Ifochiști, 3 posturi de muncitori calificați I- instalatori, 4 posturi de muncitori calificați I- electriceni,
precum și 0,5 (normă) post kinetoterapeut. Candidații interesați vor depune dosarele în vederea
ocupării, prin concurs, a posturilor menționate mai
sus, până la data de 01.07.2022, ora 10.00. Anunțurile
de concurs, bibliografia și tematica sunt afișate pe
site-l unității. Relații suplimentare se pot obţine de la
sediul spitalului din Bd.Iancu de Hunedoara nr.3032, Sector 1 București sau la Serviciul RUNOS,
telefon: 021/316.93.66 int.137 și 116.
l Laboratorul de Control Doping organizează
concurs la sediul său din B-dul.Basarabia, nr.37-39,
Sector 2, Bucureşti, pentru ocuparea a două posturi
contractuale de execuție temporar vacante de consilier debutant în cadrul Compartimentului Analiză

Doping în data de 12.09.2022, ora 10.00- proba
scrisă, și respectiv 16.09.2022, ora 10.00- proba
interviu. Condiţii specifice: a) studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă într-una din următoarele ramuri de
știință: chimie, biochimie, inginerie chimică/biochimică, etc; b) cunoașterea limbii engleze, însoțită de
documente doveditoare. Condiţii generale: -conform
art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Laboratorului de Control Doping în perioada 28.0604.07.2022. Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 alin.(1) din Regulamentul cadru
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Informații suplimentare se
pot obţine la sediul Laboratorului de Control
Doping, la nr. de telefon + 40371.012.753- doamna
Florina Călinescu și pe site-ul instituției la adresa
www.lcd.gov.ro
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul
în strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5,
localitatea București, organizează concursul pentru
ocuparea postulrilor: 1. Inginer debutant din cadrul
Secției Producție Vaccinuri; studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în
domeniul Biotehnologiilor. - 09.08.2022, ora 09.00 –
proba scrisă; - 16.08.2022, ora 09.00 – interviu; - data
limită de depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 13.00.
Date de contact ale secretarului comisiei: Andreea
BOȘTINĂ, telefon 021.3069.328 între orele 08.0013.00.
l 2. Asistent medical din cadrul Secției Producție
Vaccinuri, structura Fabricație; studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale
medicale, vechime în muncă: minim 6 luni,
vechimea în specialitate: minim 6 luni. - 08.08.2022,
ora 09.00 – proba scrisă; - 17.08.2022, ora 09.00 –
interviu; - data limită de depunere a dosarelor
12.07.2022, ora 13.00. Date de contact ale secretarului comisiei: Alina Elena STAN, telefon
021.3069.328 între orele 08.00-13.00.
l 3. Magaziner din cadrul Secției Producție Vaccinuri; studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în profil economic, vechime în muncă: minim 6
ani, vechimea în specialitate: minim 5 ani in domeniul comercial, de gestiune, tehnician comercial,
depozite: - 26.07.2022, ora 09.00 – proba scrisă; 02.08.2022, ora 09.00 – interviu; - data limită de
depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 13.00. Date de
contact ale secretarului comisiei: Andreea Boștină,
telefon 021.3069.328 între orele 08.00-13.00.
l 4. Asistent de farmacie (cinci posturi) din cadrul
Fabricației/ studii: postliceală absolvită cu diplomă,
certificat de calificare profesională, vechimea în
muncă : minim 6 luni, vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minim 6 luni, astfel: - 19.07.2022,
ora 09.00 - proba scrisă; - 25.07.2022, ora 09.00 interviul; - data limită de depunere a dosarelor
11.07.2022, ora 15.00. Date de contact ale secretarului comisiei: Gore Vîrjan, telefon 021.306.91.57,
între orele 08.00-15.00.
l 5. Asistent medical principal – din cadrul Laboratorului pregătire medii / studii: postliceală absolvită cu diplomă, certificat care să ateste gradul de
principal, vechimea în muncă : minim 5ani,
vechime în specialitate: minim 5 ani, astfel: 18.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 21.07.2022, ora
09.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor 08.07.2022, ora 15.00. Date de contact ale
secretarului comisiei: Diana Dumitrescu, telefon
021.306.91.74, între orele 08.00-15.00.

l 6. Inginer grad IA din cadrul Secției Producție
Vaccinuri; studii: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul biotehnologiilor; master in domeniul
biotehnologiilor, vechimea în muncă : minim 6 ani și
6 luni, vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni,
astfel: - 27.07.2022, ora 09.00 – proba scrisă; 02.08.2022, ora 09.00 – interviu; - data limită de
depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 13.00. Date de
contact ale secretarului comisiei: Alina Elena
STAN, telefon 021.3069.328 între orele 08.00-13.00.
Depunerea dosarelor și desfășurarea concursului se
va face la sediul din București al Institutului
„Cantacuzino”, Splaiul Independenței, nr.103, sector
5, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.
l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în B-dul
Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei
funcții contractuale vacante, conform H.G.R.
286/23.03.2011, astfel: -curier în cadrul Serviciului
Urmărire, Încasare al Direcției Impozite și taxe
locale. Condiții de participare: -studii medii; minimum 5 ani vechime în muncă. -magaziner în
cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi.
Condiții de participare: -studii generale; -minimum
10 ani vechime. -Inspector de specialitate debutant
în cadrul Compartimentului Investiții, Monitorizare, Servicii publice; -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul Știința Mediului. -fără vechime. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune în perioada 28
iunie –11 iulie 2022, ora 16.00 la sediul Primăriei
municipiului Oltenița, Serviciul resurse umane.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: a) selecţia dosarelor de înscriere
–12-13 iulie 2022; b) probă scrisă –20 iulie 2022 ora
09,00 la sediul organizatorului; c) interviul -la cel
mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul
Resurse umane -telefon 0242.515.770, persoană de
contact Postelnicu Larisa. PRIMAR -Milescu
Costinel.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
Constanța, str.Incintă Port Constanța nr.1, județul
Constanța, organizează concurs conform H.G. nr.
286/2011 modificată și completată, pentru ocuparea
a următoarelor funcții contractuale vacante: Autoritatea Navală Română: Direcția Juridică, Reglementări și Resurse Umane: 1.Serviciul Rersurse Umane
-Salarizare: Referent de specialitate gr.IA -1 post:
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de
licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: stiințe juridice/ drept/ economice /drept administrativ -specializarea: Drept/
Contabilitate și informatică de gestiune/ Economie
generală /Economie și finanțe/ Administrație
publică; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: 9 ani. 2.Biroul Armonizare Legislativă: a) Referent de specialitate gr. IA -1 post:
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de
licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: stiințe juridice/ drept/ relații
internaționale, limbi străine de circulației internațională, economice și afaceri internaționale/ marketing,
inginerie marină și navigației -navigație și transport
maritim și fluvial, electromecanică navală sau arhitectură navală -sisteme și echipamente navale;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani; b) Referent de specialitate gr.II -1
post: Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă
de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: stiințe juridice /drept /relații
internaționale, limbi străine de circulației internațională, economice și afaceri internaționale/ marketing,
inginerie marină și navigației -navigație și transport
maritim și fluvial, electromecanică navală sau arhitectură navală -sisteme și echipamente navale;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
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tării funcției: 3 ani; c) Referent de specialitate -debutant -1 post: Nivelul studiilor: studii universitare cu
diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: stiințe juridice/
drept/relații internaționale, limbi străine de circulației internațională, economice și afaceri internaționale/ marketing, inginerie marină și navigației
-navigație și transport maritim și fluvial, electromecanică navală sau arhitectură navală -sisteme și
echipamente navale; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime.
Direcția Economică: 1.Serviciul Investiții Achiziții
Publice, Administrativ: a) Referent de specialitate
gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii universitare cu
diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: stiințe economice/
inginerie și management /inginerie civilă; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
9 ani; Cerințe specifice: cursuri expert achiziții
publice; b)Tehnician IA -1 post: Nivelul studiilor:
studii medii cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea
de bază: absolvent liceu cu profil tehnic; Vechime în
specialitate: 9 ani; c)Șofer -1 post: Nivelul studiilor:
studii medii cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea
de bază: nu se solicită; Vechime în specialitatea
necesare exercitării funcției: 3 ani vechime ca șofer;
Cerințe specifice: Posesor permis de conducere categoriile B, C, D și E. 2.Compartimentul Fonduri
Europene: Referent de specialitate gr.I -1 post:
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de
licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: Economic/Drept/Științe administrative; -specializare: management/economie
generală/contabilitate/drept/administrație publică;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani; Cerințe specifice: Operare PS
-nivel avansat pachet MS Office, permis conducător
auto categoria B. Centru Maritim de Cooronare:
1.Serviciul VTMIS: Căpitan de por specialist -3
posturi: Nivelul studiilor: studii universitare cu
diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea: navigație, Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
-Căpitan de port gr.I -3 ani vechime în funcție; sau
-Posesor brevet maritim punte nivel managerial -fără
condiții de vechime. 2. Serviciul MRCC: a)Inspector
de specialitate gr.I -3 posturi: Nivelul studiilor: studii
universitare cu diplomă de licență sau de lungă
durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
inginerie marină și navigație -specializarea: navigație; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: -Inspector de specialitate gr.II -3
ani vechime în funcție; sau -Posesor brevet: ofițer
maritim I,- 3 ani vechime în funcției conform brevetului; -Căpitan de port specialist -3 ani vechime pe
funcție; -Studii superioare în domeniul naval -6 ani
vechime în specialitatea studiilor; b)Inspector de
specialitate gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii
universitare cu diplomă de licență sau de lungă
durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
inginerie marină și navigație -specializarea: navigație; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: -Inspector de specialitate gr.I
studii superioare: 3 ani vechime în funcție; -Căpitan
de port specialist -6 ani vechime în funcție; -studii
superioare în domeniul naval: 9 ani vechime în
specialitatea studiilor. ANR Central: 1.Birou Managementul Calității: Referent de specialitate -debutant -1 post: Nivelul studiilor: studii universitare cu
diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea: navigație și transport
maritim și fluvial; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: fără vechime; Vechime
în muncă: fără vechime. 2.Compartiment SSM:
Referent de specialitate gr.III -1 post: Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de
lungă durată cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: ştiinţe inginereşti: inginerie civilă; ingineria
instalațiilor; inginerie electrică; inginerie energetică;
inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine petrol și gaze; inginerie aerospațială;
ingieneria autovehiculelor; ingineria transporturilor;
agronomie; horticultură; ingienrie forestieră; silvicultură; inginerie şi management în agricultură şi
dezvoltare rurală; biotehnologii; ingineria produselor
alimentare; zootehnie; calculatoare şi tehnologia
informaţiei; ingineria sistemelor; inginerie mecanică;
inginerie industrială; inginerie marină şi navigaţie;
știinţe inginereşti aplicate; arhitectură navală; mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria
mediului; inginerie şi management; inginerie
genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii;
științe agricole și silvice; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: 6 luni. Direcția
Siguranța Navigației Securitatea Navei și Personal
Navigant: 1.Serviciul Înmatriculări și Examinări
Personal Navigant –Fluvial: Inspector de specialitate
gr.III -2 posturi -locație Galați: Nivelul studiilor:
studii universitare cu diplomă de licență sau de
lungă durată cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: inginerie marină și navigație -specializarea:
navigație, navigație și transport maritim și fluvial/
exploatare portuară; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -Posesor brevet
ofițer maritim: fără condiții de vechime pe funcție
conform brevetului; -studii superioare în domeniul
naval: 6 ani vechime într-o funcție de profil din
domeniul naval; 2.Birou ISM/ISPS: Inspector de
specialitate gr.I -2 posturi: Nivelul studiilor: studii
universitare cu diplomă de licență sau de lungă
durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
inginerie marină și navigație/Electromecanică
navală; -specializarea: navigație și transport maritim
și fluvial/navigație/Electromecanică navală; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
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-Inspector de specialitate gr.II -3 ani vechime în
funcție; sau -Posesor brevet: ofițer maritim I, ofițer
mecanic maritim I, șef electrician maritim; -Căpitan
de port specialist -3 ani vechime pe funcție; -Studii
superioare în domeniul naval -6 ani vechime în
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: -Curs
valabil de familiarizare privind securitatea navei şi
sarcini specifice de securitatela bordul navei (STCW
2010/Cod STCW Secţiunea A-VI/6 paragrafele 1 la 3
şi 4 la 6 şi Secţiunea A VI/6 paragrafele 1 la 4 şi 6 la
8). -Curs valabil de ofiţer cu securitatea navei
(conform cu prevederile Secţiunii A-VI/5 a Codului
din Convenţia STCW 1978 cu amendamentele de la
Manila), -permis conducător auto categoria B. 3.
Serviciul Mărfuri Periculoase,Terminale și GAS
Free: Inspector de specialitate gr.IA -1 post: Nivelul
studiilor: studii universitare cu diplomă de licență
sau de lungă durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
-Inspector de specialitate gr.I studii superioare: 3 ani
vechime în funcție; -Căpitan de port specialist -6 ani
vechime în funcție; -studii superioare în domeniul
naval: 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice: -36 de luni ambarcare pe nave
maritime, din care 24 luni de ambarcare pe nave tip
tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial;
(conform foaie matricolă); -Cursuri familiarizare
tancuri; -Cursuri specializare tancuri chimice/
petroliere/gaze lichefiate; -permis conducător auto
categoria B. Direcția Tehnică: 1.Serviciul Avizări
Produse Navale, Industriale și Supraveghere Piață:
a)Inspector de specialitate gr.II -1 post -locație București: Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă
de licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: inginerie -specializarea: mecanică; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: -Inspector de specialitate gr.III
studii superioare: 3 ani vechime în funcție; -studii
superioare de specialitate în domeniul naval: 3 ani
vechime într-o funcție de profil naval; b)Inspector de
specialitate gr. IA -1 post -locație București: Nivelul
studiilor: studii universitare cu diplomă de licență
sau de lungă durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie -specializarea: mecanică;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -Inspector de specialitate gr.I studii
superioare: 3 ani vechime în funcție; -studii superioare de specialitate: 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. 2.Serviciul Certificare Tehnică Nave
-Inspectoratul Tehnic ANR -Constanța: a)Inspector
de specialitate gr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii
universitare cu diplomă de licență sau de lungă
durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
inginerie mecanică, electromecanică navală, navigație și transport maritim și fluvial; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
-Inspector de specialitate gr.III studii superioare: 3
ani vechime în funcție; -Posesor brevet ofițer
maritim: 3 ani vechime în funcție conform brevetului; -Posesor brevet ofițer secund maritim: fără
condiții de vechime; -Studii superioare în domeniul
naval: 3 ani vechime în specialitatea studiilor; -Alte
studii superioare de specialitate: 3 ani vechime în
specialitatea studiilor. Cerințe specifice: permis
conducător auto categoria B. b)Inspector de specialitate gr.IA -2 posturi: Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență sau de lungă durată cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie
mecanică, electromecanică navală, navigație și
transport maritim și fluvial; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: -Inspector de
specialitate gr.I studii superioare: 3 ani vechime în
funcție; -Căpitan de port specialist -6 ani vechime în
funcție; -Alte studii superioare de specialitate: 9 ani
vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
permis conducător auto categoria B. 3.Serviciul
Certificare Tehnică Nave -Inspectoratul Tehnic
ANR -Galați: Referent de specialitate gr.I -1 post
-locație Galați: Nivelul studiilor: studii universitare
cu diplomă de licență sau de lungă durată cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe
economice, științe administrative, inginerie și managementul sistemelor navale și portuare; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6
ani. 4.Serviciul Comunicații Navale: a)Inginer gr.IA
-1 post: Nivelul studiilor: studii universitare cu
diplomă de licență sau de lungă durată cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: Matematică, Informatică, inginerie electrică, inginerie energetică,
inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, inginerie navală și navigație, științe inginerești aplicate, arhitectură navală,
mecanică și robotică; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani. Cerințe
specifice: permis conducător auto categoria B. 5.
Biroul IT: a)Administrator rețea gr.IA -1 post:
Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de
licență sau de lungă durată cu diplomă de licență;
Specialitatea de bază: Matematică, Informatică,
Inginerie electrică, Inginerie Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și
tehnologia informației, ingineria sistemelor, mecanică și robotică, cibernetică, statistică și informatică
economică; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani. Cerințe specifice:
permis conducător auto categoria B. b)Administrator rețea gr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii
universitare cu diplomă de licență sau de lungă
durată cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
Matematică, Informatică, Inginerie electrică, Inginerie Electronică, telecomunicații și tehnologii
informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, mecanică și robotică,
cibernetică, statistică și informatică economică;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 3 ani. Cerințe specifice: permis condu-

cător auto categoria B. Concursul se organizează în
cadrul Autorității Navale Române, după următorul
calendar de desfășurare: Data-limită pentru depunerea dosarelor: 12.07.2022 până la ora 16.00; 1.
Selecția dosarelor de înscriere: 13.07.2022-14.07.2022;
Afișare rezultate selecția dosarelor: 15.07.2022 la ora
12.00; Termen depunere contestații: 18.07.2022 până
la ora 12,00; Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 18.07.2022 la ora 16.00. 2.Proba
scrisă: 20.07.2022 la ora 10.00. Afișare rezultate
probă scrisă: 21.07.2022 la ora 14.00. Termen depunere contestații probă scrisă: 22.07.2022 până la ora
11.00. Termen soluționare contestații și comunicare
rezultate: 22.07.2022 la ora 14.00. 3.Interviu:
25.07.2022 la ora 09.00. Afișare rezultate interviu:
26.07.2022 la ora 14.00. Termen depunere contestații
interviu: 27.07.2022 până la ora 12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 27.07.2022
la ora 16.00. 4.Afișare rezultate finale: 28.07.2022 la
ora 14.00. Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel: - pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române,
candidații vor depune dosarele la sediul instituției,
Localitatea Constanța, Str.Incintă Port Constanța
nr. 1, Clădirea ANR. Relații suplimentare la
persoana de contact: Adriana Rosen, Tel.
0372/419.809/ 0372/419.884. -Bibliografia, tematica și
rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa
odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială:
http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/cariere.
l Clubul Sportiv Chimia Rm.Vâlcea, județul Vâlcea,
anunță scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor HG.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant de ½ normă, corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și
completarile ulterioare, astfel: -postul contractual
vacant antrenor atletism ½ normă, în cadrul
Compartimentului Sport. Condiții de participare:
Condiții de studii: studii medii, diplomă de bacalaureat, Calificare: Carnet de antrenor de atletism,
Vechime: minim 2 ani. Tipul probelor de concurs,
locul, data și ora desfășurării acestora la sediul
Clubului Sportiv Chimia Rm.Vâlcea, str.Nicolae
Bălcescu, nr. 24, jud.Vâlcea. Termen depunere
dosare de concurs: 29.06.2022-12.07.2022, ora 14.00;
Proba scrisă: 26.07.2022, ora 09.00; Proba interviu:
28.07.2022, ora 09.00. Condițiile de participare la
concurs și bibliografia sunt afișate la sediul C.S
Chimia Rm.Vâlcea. Relații la telefonul 0752.116.747,
pers.contact Tone Olimpia.
l Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis
Țurcanu”, cu sediul în localitatea Timișoara, strada
Iosif Nemoianu nr. 2, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante temporar, conform HG 286/23.03.2011 actualizat și Ordin 1470/2011 actualizat, astfel: -2 posturi
asistent medical generalist debutant: -diplomă de
școală sanitară postliceale (PL) și diplomă de bacalaureat; -fără vechime în specialitate; -1 posturi registrator medical debutant: -diplomă de bacalaureat;
-fără vechime în specialitate; -1 post brancardier: -cu
diplomă de absolvire a școlii generale; -fără vechime
în muncă; -6 posturi infirmieră: diplomă de absolvire
a școlii generale; -curs de infirmiere organizat de
OAMGMAR sau alți furnizori autorizați, 6 luni
vechime în specialitate; -1 posturi paznic; -diplomă
de absolvire a școlii generale; -atestat executare activități de pază; -fără vechime în muncă. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă pentru toate posturile în data de 21.07.2022, ora 9.00; -Proba practică
(pentru posturile de infirmiere, asistent medical
generalist debutant, registrator medical debutant) și
interviu (pentru posturile de brancardier și paznic)
în data de 27.07.2022, ora 9.00. Candidaţii 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 Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”
Timișoara -serviciul RUNOS str.Iosif Nemoianu nr.2
Timișoara. Relaţii suplimentare la sediul: Str. Iosif
Nemoianu nr.2 Timișoara, persoană de contact:
ec.Baci Alina, telefon: 0256/203.303 int.217,
0732.890.509
l Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis
Țurcanu”, cu sediul în localitatea Timișoara, strada
Iosif Nemoianu nr. 2, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante conform HG 286/23.03.2011 actualizat și
Ordin 1470/2011 actualizat, astfel: -2 posturi asistent
medical de radiologie -debutant: -cu diplomă de
absolvire a școlii sanitare postliceale (PL) și diplomă
de bacalaureat; -fără vechime în specialitate; -5
posturi asistent medical generalist debutant: -cu
diplomă de absolvire a scolii sanitare postliceale (PL)
și diplomă de bacalaureat; -fără vechime în specialitate; -2 posturi asistent medical generalist licențiat:
-diplomă de licență (S) și diplomă de bacalaureat; -6
luni vechime ca asistent medical; -7 posturi asistent
medical generalist: -cu diplomă de absolvire a școlii
sanitare postliceale (PL) și diplomă de bacalaureat;
-6 luni vechime ca asistent medical; -22 posturi
infirmieră: -diplomă absolvire a școlii generale; -curs
de infirmiere organizat de OAMGMAR sau alți
furnizori autorizați; -minim 6 luni vechime în specialitate; -3 posturi îngrijitoare: -diplomă de absolvire
a școlii generale; -minim 6 luni vechime în muncă; -1
post brancardier: -cu diplomă de absolvire a școlii
generale; -minim 6 luni vechime în muncă; -1 post
muncitor calificat I, specialitate lăcătuș mecanic
întreținere, reparații: -diplomă de absolvire a școlii
generale/școală profesională; -9 ani vechime în
meserie; -3 posturi muncitor necalificat: -diplomă de
absolvire a școlii generale; -minim 6 luni vechime în
muncă; -2 posturi paznic: -diplomă de absolvire a
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școlii generale; -atestat executare activități de pază;
-minim 6 luni vechime în muncă; -1 post economist
IA: -diplomă de licență (S) -studii economice; -6 ani
și 6 luni vechime în specialitate; -1 post referent IA:
-diplomă de bacalaureat; -6 ani și 6 luni vechime în
specialitate. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă pentru toate posturile în data de 21.07.2022,
ora 9.00; -Proba practică (pentru posturile de asistent
medical de radiologie -debutant, asistent medical
generalist licențiat, asistent medical generalist debutant, asistent medical generalist, infirmiere, economist IA și referent IA) și interviu (pentru posturile de
îngrijitoare, brancardier, paznic, muncitor calificat I
și muncitori necalificați) în data de 27.07.2022, ora
9.00. 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 Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Louis Țurcanu” Timisoara -serviciul RUNOS, str.
Iosif Nemoianu nr.2, Timișoara. Relaţii suplimentare la sediul: Str.Iosif Nemoianu nr.2 Timișoara,
persoană de contact: Baci Alina telefon: 0256/203.303
int.217, 0732.890.509.
l Consiliul Județean Ialomița organizează concurs
de recrutare, în data de 21.07.2022, ora 10.00, pentru
ocuparea pe perioadă nederminată a unei funcții
contractuale de execuție, vacante, de administrator I,
în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu- Personal
Deservire, Protocol Administrativ, Protecția Muncii,
la sediul său din Piața Revoluției, nr.1, Slobozia. În
vederea participării la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească cumulative următoarele condiții:
Condiții generale: -Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 , Titlul
I din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugerat plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare. Condiții
specifice: -studii medii sau școală profesională, profil
industrial; -vechime minimum 6 ani în specialitatea
studiilor absolvite. Programul concursului:
28.06.2022- publicitate concurs; 21.07.2022, ora 10.00:
proba scrisă. Interviul se susține de regulă, într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise și se afișează obligatoriu odata cu
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Consiliului Județean
Ialomița până în data de 11.07.2022, inclusiv, ora
16.30. Concursul se va desfășura la sediul Consiliului
Județean Ialomița. Relații suplimentare la telefon:
0243.230.200 int.234, persoana de contact Cuciureanu Paulica Gabriela, consilier Compartiment
Resurse Umane.
l Consiliul Judeţean Caraş-Severin organizează, la
sediul său din municipiul Reșița, Piaţa 1 Decembrie
1918, nr.1, județul Caraș-Severin, în perioada 20-25
iulie 2022, concurs de recrutare în vederea ocupării
funcției contractuale vacante de execuție de consilier,
gradul IA, studii superioare, absolvite cu diplomă de
licență, în cadrul Compartimentul Resurse Minerale
al Arhitectului Șef, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.
Condiții de participare la concurs: Condiţii generale:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice pentru postului de
consilier, gradul IA, studii superioare: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul:
-științe inginerești, ramura de știință: inginerie
geologică, mine, petrol și gaze, domeniul de licență:
inginerie geologică sau științe umaniste și arte,
ramura de știință: arhitectură și urbanism; -vechime
în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 ani și 6
luni. Instituţia publică şi termenul la care se depun
dosarele de înscriere: Consiliul Judeţean Caraş-Severin din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1,
camera 503- Serviciul Resurse Umane, în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în
perioada 29.06.2022-12.07.2022. Termenul limită
pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs
este data de 12.07.2022, ora 16.00. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare. Data, ora şi
locul organizării concursului: Proba scrisă va avea
loc în data de 20 iulie 2022, ora 11.00, la sediul instituţiei, iar interviul va avea loc în data de 25 iulie
2022, ora 11.00. Bibliografia și actele ce trebuie
depuse în dosarul de înscriere se afişează la sediul
instituției și pe pagina web: http://www.cjcs.ro/oportunitati-de-angajare.php. Relaţii suplimentare: la
sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la
numărul de telefon 0255.214.688.
l Administrația Fondului Cultural Național
(AFCN), cu sediul în București, str.Barbu Delavrancea, nr. 57, sect.1, organizează în conformitate

cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual vacante: 6
posturi Referent de specialitate (S) Compartiment
Management Proiecte după cum urmează: 1 post
Referent de specialitate (S), gradul I, normă
întreagă; 1 post Referent de specialitate (S), gradul
II, jumătate normă; 2 posturi Referent de specialitate (S), gradul III, normă întreagă; 2 posturi
Referent de specialitate (S), gradul Debutant,
normă întreagă; 1 post Referent de specialitate (S),
gradul I Compartiment Administrativ, Achiziții
publice, normă întreagă; 2 posturi Referent de
specialitate (S), gradul I Compartiment Secretariat Registratură, normă întreagă. Locul desfășurării concursului (proba scrisă și interviul) este
sediul AFCN, București, Sect.1, Str.Barbu Delavrancea, nr.57. Proba scrisă va avea loc în data de
01.08.2022, după cum urmează: -ora 10.00- pentru
postul din Compartimentul Administrativ, Achiziții publice; -ora 14.00- pentru posturile din
Compartimentul Management Proiecte; -ora
17.00- pentru posturile din Compartimentul
Secretariat Registratură. Interviul va avea loc în
data de 08.08.2022, începând cu ora 10.00. Data
limită până la care candidaţii pot depune actele
pentru dosarul de concurs este 22.07.2022, ora
12.00. Persoană de contact: Rada Elena,
tel.0766.370.296, de luni până vineri, între orele
15.00-18.00. Calendarul detaliat al organizării
concursului, condițiile de participare și bibliografia
pentru concurs se vor afișa la sediul instituției și pe
site-ul www.afcn.ro
l Administrația Fondului Cultural Național
(AFCN), cu sediul în București, str.Barbu Delavrancea, nr.57, sect.1, organizează în conformitate
cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual vacante: 1 post
Referent de specialitate (S), gradul I Compartiment Comunicare și Relații publice, normă
întreagă; 1 post Economist specialist, (S), gradul
IA Compartiment Buget, Financiar, Contabilitate, normă întreagă; 1 post Consilier Juridic (S),
gradul Debutant, Compartiment Juridic Contencios, normă întreagă. Locul desfășurării concursului (proba scrisă și interviul) este sediul AFCN,
București, Sect.1, Str.Barbu Delavrancea nr.57.
Proba scrisă va avea loc în data de 02.08 2022,
după cum urmează: ora 10.00 pentru postul din
Compartimentul Comunicare și Relații publice;
ora 14.00 pentru posturile din Compartimentul
Buget Financiar-Contabilitate; ora 17.00- pentru
postul din Compartimentul Juridic Contencios.
Interviul va avea loc în data de 09.08 2022, începând cu ora 10.00. Data limită până la care
candidaţii pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 22.07.2022, ora 12.00. Persoană de
contact: Rada Elena, tel. 0766.370.296, de luni
până vineri, între orele 15.00-18.00. Calendarul
detaliat al organizării concursului, condițiile de
participare și bibliografia pentru concurs se vor
afișa la sediul instituției și pe site-ul www.afcn.ro
l Administrația Fondului Cultural Național
(AFCN), cu sediul în București, str. Barbu Delavrancea, nr.57, sect.1, organizează în conformitate
cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual vacante: 2 posturi
Referent de specialitate (S), gradul I Compartiment
Resurse Umane, jumătate normă. Locul desfășurării concursului (proba scrisă și interviul) este
sediul AFCN, București, Sect.1, Str.Barbu Delavrancea nr.57. Proba scrisă va avea loc în data de
03.08.2022, ora 11.00 și interviul va avea loc în data
de 10.08.2022, începând cu ora 09.00. Data limită
până la care candidaţii pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 22.07.2022, ora 12.00.
P e r s o a n ă d e c o n t a c t : L i n d a P e ș c h i r,
tel.021.893.31.50. Calendarul detaliat al organizării
concursului, condițiile de participare și bibliografia
pentru concurs se vor afișa la sediul instituției și pe
site-ul www.afcn.ro
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul
în strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5,
localitatea București, organizează concursuri
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
Laborant IA din cadrul microstructurii Unitate
Suport / studii: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; profil: chimie - biologie / științe ale
naturii; calificare: operator chimist; vechimea în
muncă : minim 6 ani și 6 luni, vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni, astfel: - 18.07.2022, ora
10.00 - proba scrisă; - 22.07.2022, ora 09.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor
08.07.2022, ora 15.00.
l Tehnician IA din cadrul microstructurii Unitate
Suport / studii: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; profil: chimie - biologie / științe ale
naturii ; calificare: operator chimist; vechimea în
muncă: minim 6 ani și 6 luni, vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni, astfel: - 18.07.2022, ora
10.00 - proba scrisă; - 22.07.2022, ora 09.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor
08.07.2022, ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursurilor se vor face la sediul Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul Independenței
nr. 103, sector 5, localitatea București, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretarului comisiilor: Spirescu
Ramona, telefon 0213.069.246, interior 5111, între
orele 08.00-15.00.

l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs, pentru unui
post vacant, contractual de execuție, pe perioadă
nedeterminată, în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. Denumirea postului: analist financiar gradul III.
2.Nivel studii: superioare- absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică sau absolvenți ai instituțiilor de
învățămînt superior în specializarea matematică
sau informatică, domeniul științelor inginerești
(calculatoare și tehnologia informației, electronică și
telecomunicații, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau domeniul științelor economice (cibernetică, statistică și informatică economică), cu diplomă
de licență. 3. Vechimea în specialitatea studiilor
absolvite și solicitate, cu diplomă de licență:
minimum 4 ani. Data, ora și locul desfăşurării
concursului: Proba scrisă: 20.07.2022, ora 10.00,
Interviul: 26.07.2022, începând cu ora 09.00. Locație:
la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu,
nr.1, sector 3. 1.Data limită până la care candidaţii
pot depune dosarul de concurs este 12.07.2022. 2.
Detalii privind condițiile generale și specifice,
dosarul de concurs, calendarul de desfăşurare şi
bibliografia de concurs, sunt disponibile accesând
pagina de internet a ONPCSB. 3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: telefon 021.314.52.25 şi
de pe site-ul instituţiei, respectiv www.onpcsb.ro

CITAȚII
l Citație. Se citează pârâtul Mathe Șandor la Judecătoria Chișineu Criș, sala 3, loc.Chișineu Criș, str.
Gării, nr.24, pentru termenul de judecată din
11.08.2022, ora 11.00, dosar nr.580/210/2022 având
ca obiect modificare măsură minor, în proces cu
Szloboda Agnes în calitate de reclamantă. Domiciliul actual al pârâtului este necunoscut, astfel se
impune citarea prin publicitate. În caz de neprezentare a părților la termenul de judecată, judecata se
va face în lipsă.
l Dascăl Edina Diana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Mun.Cluj-Napoca, str.Tulcea, nr.26,
ap.23, jud.Cluj, este citată pe 18.10.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 1483/328/2021, în calitate de
pârâtă.

DIVERSE
l Comuna Micești anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești, comuna Micești, județul
Argeș“, propus a fi amplasat în comuna Micești,
satul Micești, județul Argeș.Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Argeș, str. Egalității, nr. 50A, jud Argeș și la sediul
Primăriei micești din comuna Micești în zilele de
luni până joi, între orele 9-13.Observațiile publicului
se primesc zilnic, la sediul APM Argeș str. Egalității,
nr. 50A, jud Argeș.
l Unic Serv Trac SRL, cu sediul în sat Poșta
Cîlnău, comuna Poșta Cîlnău, nr. 690, județul
Buzău, anunță public că a depus la Agentia Pentru
Protectia Mediului Buzău, documentația tehnică
necesară autorizării din punct de vedere al protecției
mediului a activității de repararea mașinilor - Cod
CAEN 3312, desfășurată în sat Poșta Cîlnău,
comuna Poșta Cîlnău, nr. 690, județul Buzău. Documentația se poate studia la sediul APM. Buzau, str.
Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, (fostă Democrației,
nr. 11), municipiul Buzau, unde se pot primi sugestii
și contestații în termen de 20 zile lucrătoare de la
data publicării. A.P.M. Buzău nu este obligat să ia în
considerare propuneri și contestații care intervin
după termenul de mai sus si nici contestații și propuneri anonime sau care se bazează pe interese străine
de fondul problemelor supuse dezbaterii publice.
l Unic Serv Trac SRL, cu sediul în sat Poșta
Cîlnău, comuna Poșta Cîlnău, nr. 690, județul
Buzău, anunță public că a depus la Agentia Pentru
Protectia Mediului Buzău, documentația tehnică
necesară autorizării din punct de vedere al protecției
mediului a activității de repararea mașinilor - Cod
CAEN 3312, desfășurată în sat Poșta Cîlnău,
comuna Poșta Cîlnău, nr. 690, județul Buzău. Documentația se poate studia la sediul APM. Buzau, str.
Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, (fostă Democrației,
nr. 11), municipiul Buzau, unde se pot primi sugestii
și contestații în termen de 20 zile lucrătoare de la
data publicării. A.P.M. Buzău nu este obligat să ia în
considerare propuneri și contestații care intervin
după termenul de mai sus si nici contestații și propuneri anonime sau care se bazează pe interese străine
de fondul problemelor supuse dezbaterii publice.

LICITAȚII
l Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment,
prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la licitatie a
unui rezervor bazin la pretul de 3.000 lei fara TVA
aflat in patrimoniul debitoarei, pretul de pornire al
licitatiei fiind cel incuviintat de Adunarea Creditorilor din 16.06.2022. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 01.07.2022, 05.07.2022, 07.07.2022,
12.07.2022 si 14.07.2022 orele 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pentru participarea la licitatie
se va achita o taxa de 300 lei la care se adauga TVA.
Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
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l Anunț de licitație la procedura de atribuire prin
licitație publică a contractului privind închirierea
unor spaţii în incinta Tribunalului Botoşani şi a
Judecătoriei Botoşani cu destinaţia oficii prestări
servicii poștale.1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Tribunalul Botoșani - municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, județul
Botoșani, CUI 4557919, telefon 0231/583694, fax
0231/583674,e-mail: gina.ilas@just.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică: Închirierea unor spaţii în incinta Tribunalului Botoşani şi a Judecătoriei Botoşani cu destinaţia oficii prestări servicii poștale, conform H.G. nr.
360/16.03.2022 și art.332 – 333 din O.U.G. nr. 57/2019:
- sediul Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani,
str.Maxim Gorki, nr.8 – 5,74 mp; - sediul Judecătoriei Botoșani, municipiul Botoșani, B-dul M.
Eminescu, nr. 38 – 6,40 mp. 3. Informații privind
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al ducumentașiei de atribuire: Accesarea siteului www.portal.just.ro (Tribunalul Botoșani) sau
prin e-mail gina.ilas@just.ro. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din cadrul
autorității contractante, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Departamentul Economico-Financiar și Administrativ al
Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str.
Maxim Gorki, nr.8, județul Botoșani. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obșinerea unui exemplar,
unde este cazul Gratuit. 3.4. Data limită pentru
solicitare clarificărilor 06.07.2022 ora 16,00. 4. Informații privind ofertele. 4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.07.2022, ora 10,00. 4.2. Adresa la
care se depune ofertele Tribunalul Botoşani, Municipiul Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 8, județul
Botoșani, cam 402. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun
intr-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 20.07.2022, ora 11,00 la sediul Tribunalului
Botoșani, municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki,
nr. 8, județul Botoșani, cam 311. 6. Denumirea,
adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a
Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, str.
Maxim Gorki, nr. 8 județul Botoșani, telefon
0231/511739, fax 0231/531832, e-mail: tr-botosani@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
21.06.2022.
l Debitorul Societatea Pentru Exploatare
Portuara Drobeta S.A societate in reorganizare
judiciara, prin administrator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: Proprietatea
imobiliara formata din teren intravilan, nr. cadastral 661, in suprafata de 879mp si cladire, nr.
cadastral 661-C1, cu o suprafata utila de 714,39mp,
amplasata in zona centrala a municipiului Drobeta
Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.19, jud. Mehedinti. Pretul de pornire este de 262.042 euro,
platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii
platii. Proprietatii imobiliare i se va aplica regimul
de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal.
Pretul Caietului de sarcini este de 5.000 lei +TVA.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de
26.07.2022 ora 14.30 iar daca activul nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor
avea loc in urmatoarele date: 02.08.2022,
09.08.2022, 16.08.2022, 23.08.2022, 30.08.2022,
06.09.2022, 13.09.2022, 20.09.2022, si 27.09.2022 ora
14.30 la acelasi pret de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO95BREL0002002199380100 deshis la
LIBRA INTERNET BANK – Sucursala Colentina
pe seama debitoarei Societatea Pentru Exploatare
Portuara Drobeta S.A cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Garantia de 10% va fi platita in lei la cursul BNR
din data efectuarii platii. -achizitionarea cel tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta
de licitatie a Caietului de sarcini. -pretul caietului
de sarcini se achită prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK
–Sucursala Dorobanti, pe seama administratorului
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul administratorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Petru
Rares nr. 12, C2, paarter, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Analex Catering SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri mobile
(mijloace fixe si obiecte de inventar). Pretul de
pornire este diminuat cu 70% fata de pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare, pentru fiecare bun in
parte (platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). Activelor ce urmeaza a fi valorificate li
se va aplica regimul de TVA conform dispozitiilor
Codului Fiscal. Pentru bunurile mobile (mijloace
fixe si obiecte de inventar), pretul Caietului de
Sarcini este: -100 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un prêt de pornire pana la 2.000
lei inclusiv; -500 lei +TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un prêt de pornire intre 2.000 lei si 5.000
lei inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un prêt de pornire intre 5.000 lei
si 10.000 lei; -2.000 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un prêt de pornire peste 10.000

lei; Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de
12.07.2022 ora 15.30 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 19.07.2022,
26.07.2022, 02.08.2022, 09.08.2022, 16.08.2022,
23.08.2022, 30.08.2022, 06.09.2022 si 13.09.2022 ora
15.30 la acelasi pret de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO54 BUCU 1332 2353 4007 2RON
deschis la Alpha Bank Romania pe seama debitoarei SC ANALEX CATERING SRL cel tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie a
Caietului de sarcini. -Pretul caietelor de sarcini se
achită prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Petru Rares nr.12, C2,
parter, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna
Secuieni, str. Principală nr. 174, județul Bacău,
telefon/fax 0234.223.002, 0234.223.305, e-mail:
comunasecuieni@yahoo.com, cod fiscal 4455188.
2.Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
30.05.2022, conform OUG 57/03.07.2019. 3.Criteriile
utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare:
cel mai mare nivel al chiriei. 4. Numărul ofertelor
primite și al celor declarate valabile: 2 oferte
primite, 2 oferte declarate valabile. 5. Denumirea /
numele și sediul/ adresa ofertantului a cărui ofertă
a fost declarată câștigătoare: SC Sindax -Ela SRL,
comuna Secuieni, sat Secuieni, județul Bacău. 6.
Durata contractului: 25 ani. 7. Nivelul chiriei:
220Lei/lună. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și /sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău,
Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău,
telefon 0234.514.419, 0234.525.221, fax 0234.525.211,
e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 9.Data informării
ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei
câștigătoare: 21.06.2022. 10.Data transmiterii
anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 27.06.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Aiud, CIF:4613636, str.Cuza Vodă nr.1, Aiud,
județu l A lba, telefon 0258.861.310, fa x
0258.861.280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de
contact Ovidiu Ranca- Direcția Arhitect-șef,
e-mail: tehnic@aiud.ro. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie 4 loturi de
teren, aflate în domeniul privat al Municipiului
Aiud, situate administrativ în Municipiul Aiud, str.
Ștefan cel Mare, nr.FN, după cum urmează: Lot
nr.1- teren intravilan în suprafață de 507mp, înscris
în CF nr.96133, nr. cad. 96133, proprietar tabular,
în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, domeniul privat.
Lot nr.2- teren intravilan în suprafață de 401mp,
înscris în CF nr.96134, nr. cad. 96134, proprietar
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, domeniul
privat. Lot nr.3- teren intravilan în suprafață de
401mp, înscris în CF nr. 96135, nr. cad. 96135,
proprietar tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud,
domeniul privat. Lot nr.4- teren intravilan în
suprafață de 436mp, înscris în CF nr.96136, nr. cad.
96136, proprietar tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, domeniul privat. Concesionarea se face
conform HCL nr.99/28.04.2022 și OUG nr. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: Direct de la sediul Municipiului AiudDirecția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258.861.310, int.1039, e-mail:
tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 50 Lei /documentație, care se
achită în numerar la casierie sau în contul
RO84TREZ00421360250 XXXXX, CIF: 4613636,
deschis la Trezoreria Municipiului Aiud.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11.07.2022, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.07.2022,
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, județul
Alba, sediul Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 22.07.2022, ora 12.00, la sediul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, sala de ședințe.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau

adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba- Secția de
Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu
Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba, telefon
0258.813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 27.06.2022.
l Anunț privind concesionarea prin licitație publică
a unui teren extravilan care aparține domeniului
privat al comunei Cazasu, județul Brăila: 1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna
Cazasu, cu sediul în comuna Cazasu, strada
Râmnicu Sărat, nr.211, județul Brăila, telefon/fax
0239.695369, e-mail: primariacazasu@yahoo.com,
cod fiscal 15955677. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesionării: Se concesionează în vederea
desfăşurării de activități agro-zootehnice un teren
extravilan, în suprafață de 8.102mp, situat în
comuna Cazasu, jud. Brăila, T 35/2, parcela150,
carte funciară 77016, proprietate privată a comunei,
conform HCL Cazasu nr.45/19.05.2022. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La
cerere scrisă, de la sediul instituției, situat în
comuna Cazasu, strada Râmnicu Sărat, nr.211,
județul Brăila. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Documentația de atribuire se obține de
la secretarul general al comunei Cazasu, localitatea
Cazasu, str. Râmnicu Sarat, nr.211. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 15 lei /exemplar, se achită în
numerar la casieria concedentului. 3.4. Data limită
privind solicitarea clarificărilor: 12 iulie 2022, ora
14.00. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 20 iulie 2022 ora 14.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna
Cazasu, str. Rimnicu Sărat, nr.211, județul Brăila- la
Registratura instituţiei. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se vadepune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior, conform
documentației de atribuire. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21 iulie 2022ora 10.00, Comuna Cazasu,
strada Rimnicu Sărat, nr.211, județul Brăila. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, Calea Călărașilor nr. 47,
Municipiul Brăila, telefon 0239/613975, fax
0239/612608, e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27 iunie 2022.
l Lichidatorul judiciar, societăți profesionale de
insolvență, asociate prin contract, Yna Consulting
SPRL și Consultant Insolventa SPRL al debitoarei
SC C&C MH Confort SRL, cu sediul în localitatea
Drobeta-Turnu Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11A,
judeţul Mehedinţi, CUI:17044001, J25/460/2005,
societate aflată în procedura de faliment, conform
sentinței nr.487 din data de 09.09.2013, care face
obiectul dosarului nr. 9465/101/2012, aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, anunță vânzarea prin
negociere directă, către un cumpărător identificat,
urmată de supraofertă, în condițiile prevăzute de
art.118 din Legea 85 din 2006- privind procedura
insolvenței, pe bază de regulament aprobat, a
bunului imobil „Proprietate imobiliară situată în
loc.Dumbrăvița, jud.Timiș, înscrisă în CF nr.412966
Dumbrăvița (CF vechi 401670), compusă din teren și
construcții, după cum urmează: -Teren împrejmuit
în suprafață de 2.663mp, situat în loc.Dumbrăvița,
jud.Timiș, înscris în CF nr.412966 Dumbrăvița (nr.
CF vechi 401670) având nr. cadastral 412966 și
construcții: -nr. niveluri 2, S. construită la sol:
1782mp, hala P+1E, având nr. cadastral 412966-C1;
-nr. niveluri 1, S. construită la sol: 41mp, buncăr
magazie, având nr. cadastral 412966-C2, prețul de
pornire fiind de 170.000,00 Euro. Pasul de supraofertare este de 5%. Supraofertele vor fi primite
până la data de 29.07.2022, ora 14.00, în plicuri sigilate la birourile lichidatorilor judiciari, situate în Dr.
Tr. Severin , str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1,
ap.2, jud.Mehedinţi sau Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu
primirea numărului de înregistrare al supraofertei.
Participarea la ședința de supraofertare este condiționată de achiziționarea caietului de sarcini în
sumă de 500,00Lei (exclusiv TVA), depunerea
garanției de participare in valoare de 10%, din
prețul de pornire în contul C&C MH Confort SRL
nr.RO 54 BRDE 260SV 428 9386 2600 deschis la
BRD Drobeta Turnu Severin și a actelor de identificare ale ofertantului și ale reprezentantului acestuia
până la data de 29.07.2022, ora 14.00. Deschiderea
plicurilor cu supraoferte și negocierea urmează să
aibă loc la data de 01.08.2022, ora 13.30, la punctul
de lucru al debitoarei SC C&C MH Confort SRL,
situat în loc.Drobeta-Turnu-Severin, str.Banoviței,
nr.5, jud.Mehedinţi. Invităm pe toți cei care vor să se
prezinte la ședința de supraofertare la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel
termen să depună oferte de cumpărare. Somăm pe
toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută
de lege. In for mați i supl i ment a re la n r.
tel.0252.328.293, 0744.528.869.
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PIERDERI
l Subscrisa Eco Tree Group SRL, cu sediul în
Comuna Vidra, Strada Liniștei, nr.20A, Parter,
Cam. Nr.1, Lotul nr. 2, județ Ilfov, având număr de
ordine în Registrul Comerțului J23/2631/2017 și cod
unic de înregistrare 37678348, declar pierdut și nul
următorul document: Registrul Unic de Control.
l Pierduta legitimație de student pe numele Radu
Adina Georgiana, eliberată de Universitatea Politehnica București. O declar nulă.
l Declar pierdut și nul certificatul de înmatriculare
al societății Moloso Omnichannel Marketing
Agency SRL, având J40/12250/2020, CUI:43092601,
sediul: București, str.Radu Vodă, nr.17, et.1, sector 4.
l Pierdut Act de concesiune nr.2612 pe numele de
Tudorache Eduard, emis de Parohia Cărămidarii de
Jos. Îl declar nul.
l Pierdut Certificate de Conformitate eliberat de
Ministerul Sanatatii pe numele Stoian Alexandru.
Se declara nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București
și Garamond Cluj

