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OFERTE SERVICIU

Societate comercială din Măicănești, jud.
Vrancea, angajăm îngrijitori animale. Relații la 
tel.0736.888.788.

SC Mondo Kartal Tex SRL, cu sediul în Ișalnița, 
Str.Mihai Eminescu, nr.105 Bis, CUI 34600468, 
angajează încărcători/descărcători. Interviul are loc 
la sediul firmei. Tel.0758.254.187.

San-Bustan International S.R.L., oraș Otopeni, 
s t r. 2 3  A u g u s t ,  n r. 1 3 3 - 1 3 5 ,  j u d . I l f o v, 
J23/5490/08.09.2021, C.U.I.: 44048507, angajează: 
secretar administrativ cod COR 334301 -1 post, 
administrator rețea calculatoare cod COR 252301 
-1 post și operator introducere, validare și prelu-
crare date cod COR 413201 -2 posturi. Pentru CV 
la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com

SC Tiama Nais SRL, având CUI: 38105950, 
cu sediul în Municipiul Oradea, Calea Borșului, 
Nr.26, Ferma 10 Dosu, Județ Bihor, angajează: 
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor cu cod COR 932906- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul tâmplărie. Selecția are 
loc în data de 29.12.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

SC Iramag SRL, având CUI: 38502020, cu 
sediul în Sat Priporu, Comuna Vlădești, Nr.379B, 
Județ Vâlcea, angajează: Ajutor bucătar cu cod 
COR 941101- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în dome-
niul comerțului. Selecția are loc în data de 
29.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

SC Castel Construct SRL, având CUI: 
24644688, cu sediul în Sat Leamna de sus, 
Comuna Bucovaț, Nr.248, Județul Dolj, anga-
jează: dulgher (exclusiv restaurator) cu Cod COR 
711501- 3 posturi, zidar restaurator cu cod COR 
711206- 2 posturi, fierar betonist cu cod COR 
711402- 3 posturi, faianțar cu cod COR 712201- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 

Selecția are loc în data de 29.12.2021, ora 10.00, 
la sediul societății.

Unitatea Militară nr. 01867, Mihai Bravu, Strada 
Gării nr. 2, comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu, 
din Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concurs, conform H.G. nr. 286/2011, pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil contrac-
tual de economist gr. II la compartiment derulări 
contracte /studii superioare în domeniul economie, 
cu o vechime în muncă și în specialitatea studiilor 
de minimum 6 luni, astfel: -11.01.2022, ora 15.00 – 
data limită de depunere a dosarelor; -21.01.2022, 
ora 10.30 – proba scrisă; -28.01.2022, ora 10.30 – 
interviu. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor desfășura la sediul U.M. 01867 
Mihai Bravu, strada Gării nr. 2, localitatea Mihai 
Bravu, județul Giurgiu, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date de contact ale 
Secretariatului: 0762946414, Iordache Ramona.

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila, cu 
sediul în București, Str.Griviței, nr.4, sector 1, 
scoate la concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: -1 post de arhivar (M); -2 posturi de 
economist IA (S); -1 post de economist specialist 
gradul II (S); -1 post de referent de specialitate 
gradul III (S); -3 posturi muncitor calificat I (M); -1 
post de muncitor calificat II (M); -1 post de 
muncitor calificat IV (M); -1 post bucătar calificat I 
(M). Proba scrisă se va desfășura în data de 
25.01.2022, iar proba interviu în data de 01.02.2022, 
ora și locul de desfășurare a concursului (proba 
scrisă și proba interviu) vor fi anunţate pe site-ul: 
www.spcaroldavila.ro în data de 21.01.2022. 
Termenul-limită de înscriere va fi data de 
14.01.2022, ora 13.00, dosarul de concurs urmând 
să fie depus la biroul Runos al Spitalul Clinic de 
Nefrologie Dr.Carol Davila. Înscrierea candidaţilor 
se va face pe post. Informaţii suplimentare privind 
înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se 
pot obţine de la sediul instituţiei, la Biroul RUNOS, 
pe site-ul instituţiei: www.spcaroldavila.ro, la 
telefon: 021.318.91.88.

Unitatea Militară 02526 București (Institutul 
pentru studii politice de apărare și istorie militară) 
din Ministerul Apărării Naţionale organizează în 
conformitate cu Legea 319 din 2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs 
pentru postul vacant de personal civil contractual 
de execuţie de asistent de cercetare știinţifică, 
Biroul istorie militară modernă, Secţia programe 
studii de istorie militară din cadrul Institutului 
pentru studii politice de apărare și istorie militară. 
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea 
postului sunt: 1.studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţe umaniste și arte: -ramura de știinţă: 
istorie; 2.nivelul de acces la informaţii clasificate 
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al 
persoanei care dorește să candideze privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 
3.atenţie, capacitate de analiză și sinteză, dinamism 
și creativitate; 4.capacitate de exprimare cu 

ușurinţă în limbile română și engleză; 5.cunoștinţe 
de operare pe calculator, nivel bun. Dosarele de 
concurs se pot depune la sediul unităţii până la 
data de 28.01.2022, orele 15.00. Probe de concurs: 
-selecţie dosare: în data de 31.01.2022; -probă 
scrisă: în data de 07.02.2022, începând cu ora 
09.00; -probă interviu: în data de 11.02.2022, înce-
pând cu ora 09.00. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei: p.c.c. Popârlan 
Cătălin, telefon: 021.313.86.89/int. 170 sau 
021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

Unitatea Militară 02526 București (Institutul 
pentru studii politice de apărare și istorie militară) 
din Ministerul Apărării Naţionale organizează în 
conformitate cu Legea 319 din 2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs 
pentru postul vacant de personal civil contractual 
de execuţie de cercetător știinţific, Biroul istorie 
militară contemporană, Secţia programe studii de 
istorie militară din cadrul Institutului pentru studii 
politice de apărare și istorie militară. Condiţiile 
specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniul 
știinţe umaniste și arte: -ramura de știinţă: istorie; 
2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în speci-
alitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 
ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 3.nivelul 
de acces la informaţii clasificate este secret de 
serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, în situ-
aţia în care va fi declarată „admis”; 4.atenţie, 
capacitate de analiză și sinteză, dinamism și creati-
vitate; 5.capacitate de exprimare cu ușurinţă în 
limbile română și engleză; 6.cunoștinţe de operare 
pe calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot 
depune la sediul unităţii până la data de 
28.01.2022, orele 15.00. Probe de concurs: -selecţie 
dosare: în data de 31.01.2022; -probă scrisă și probă 
practică: în data de 03.02.2022, începând cu ora 
09.00; -probă interviu: în data de 09.02.2022, înce-
pând cu ora 09.00. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei: Plt. maj. Ange-
lescu Gabriela-Ștefania, telefon 021.313.86.89/int. 
168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

Unitatea Militară 02526 București (Institutul 
pentru studii politice de apărare și istorie militară) 
din Ministerul Apărării Naţionale organizează în 
conformitate cu Legea 319 din 2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs 
pentru postul vacant de personal civil contractual 
de execuţie de cercetător știinţific, Biroul istorie 
militară contemporană, Secţia programe studii de 
istorie militară din cadrul Institutului pentru studii 
politice de apărare și istorie militară. Condiţiile 
specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 
1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniul 
știinţe umaniste și arte: -ramura de știinţă: istorie; 
2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în speci-

alitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 
ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 3.nivelul 
de acces la informaţii clasificate este secret de 
serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, în situ-
aţia în care va fi declarată „admis”; 4.atenţie, 
capacitate de analiză și sinteză, dinamism și creati-
vitate; 5.capacitate de exprimare cu ușurinţă în 
limbile română și engleză; 6.cunoștinţe de operare 
pe calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot 
depune la sediul unităţii până la data de 
28.01.2022, orele 15.00. Probe de concurs: -selecţie 
dosare: în data de 01.02.2022. -probă scrisă și probă 
practică: în data de 04.02.2022, începând cu ora 
09.00. -probă interviu: în data de 10.02.2022, înce-
pând cu ora 09.00. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei: Plt. maj. Ange-
lescu Gabriela-Ștefania, telefon 021.313.86.89/ int. 
168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” 
Lovrin, cu sediul în comuna Lovrin, Str.Principală 
nr.202, jud.Timiș, organizează concursul pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de îngriji-
toare, pe perioadă nedeterminată, în temeiul HG 
286/2011. Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii 
medii, nu este necesară vechime. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data de 19.01.2022, 
ora 10.00, și proba orală, 19.01.2022, ora 13.00. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
„Romulus Paraschivoiu” Lovrin, sediul în locali-
tatea Lovrin, Str.Principală nr.202, județul Timiș. 
Relații suplimentare la sediul: Lovrin, Str.Principală 
nr.202, județul Timiș, persoană de contact: Nevren-
cean Iulian, telefon: 0766.371.756, fax: 0256.381.008, 
e-mail: lic_lovrin@yahoo.com și pe site-ul instituției: 
http://liceulromulusparaschivoiu.ro

Colegiul Național „Dragoș Vodă” cu sediul în 
localitatea Câmpulung Moldovenesc, str.Liceului, 
nr.3, județul Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante, de: -paznic: 
1 post, conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.01.2022 , ora 09.00; -Proba interviu în data de 
20.01.2022, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -Studii: medii; -Vechime: 5 ani; 
-Are capacitate deplină de exerciţiu; -Are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează; -Abilități de lucru în echipă. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Colegiului Național „Dragoș Vodă”. Relații 
suplimentare la sediul Colegiului Național „Dragoș 
Vodă” din Câmpulung Moldovenesc. Persoană de 
contact Cojocari Moroșan Iustina, telefon 
0230/312.337, fax 0230/312.080, 0740.211.331, 
e-mail: colegiulnationaldragosvoda@gmail.com.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, 
nr.13-15, jud.Ialomița, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții vacante de personal contrac-
tual, conform H.G.nr.286/23.03.2011, respectiv: 
-Muncitor calificat IV-I -electrician auto la 
Compartimentul Exploatare și reparații auto din 
cadrul Serviciului Logistic. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă -în data de: 07.02.2022, 
ora 11.00; -Proba interviului -în data 10.02.2022, 
ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-nivelul studiilor: -pregătire de bază -studii minime 
obligatorii sau învățământ profesional absolvit cu 
diplomă/certificat de atestare a calificării profesio-
nale electrician auto; -pregătire de specialitate 
-pentru cei care au absolvit studiile minime obliga-
torii: cursuri/programe de perfecționare finalizate 
prin susținere de examen și eliberare de certificat/
atestat /diplomă/adeverință pentru calificarea 
profesională electrician auto; 2.vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul din municipiul Slobozia, 
B-dul Matei Basarab, nr.13-15, jud.Ialomița. Relații 
suplimentare la sediul: Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Ialomiţa din municipiul Slobozia, B-dul 
Matei Basarab, nr.13-15, jud.Ialomița. Persoane de 
contact: comisar de poliție Neagu Dragoș și subin-
spector de poliție Bardă Elena-Violeta, telefon 
0243/207.512 sau 0243/207.510.

Primăria Oraș Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant contrac-
tual de execuție perioadă nedeterminată, în confor-
mitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, astfel: -1 
post inspector de specialitate debutant, nivel studii 
superioare -Biroul Administrativ. Condiții speci-
fice: -Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Nu se cere 

vechime în specialitate. Candidații vor îndeplini 
condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011 
republicată. Concursul va avea loc în data de 
18.01.2022, ora 9.00, proba scrisă și în data de 
20.01.2022, ora 13.00, interviu. Dosarele de concurs 
se depun la sediul Primăriei, Compartiment 
Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv în perioada 28.12.2021-10.01.2022, 
ora 16.00. Bibliografia se afișează la sediul Primă-
riei Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul Primăriei 
Orașului Balș, www.primariabals.eu. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 0249/450.145.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înma-
triculare a Vehiculelor cu sediul în municipiul 
București, șoșeaua Pipera nr. 49, sectorul 2, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, organizează concurs în vederea încadrării, în 
condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republi-
cată, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 
postului vacant de analist inginer de sisteme II - IA 
la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al jude-
țului Olt. Condiții de participare la concurs: - să fie 
absolvenți de studii universitare de lungă durată 
(S) cu diplomă de licență sau studii superioare de 
licență ciclul I de studii universitare în domeniile: 
matematică - specializarea ”matematică-informa-
tică”; inginerie electronică și telecomunicații, 
specializările ”electronică aplicată”, ”tehnologii și 
sisteme de telecomunicații”, ”rețele și software de 
telecomunicații”, ”microelectronică, optoelectro-
nică și nanotehnologii”, ”telecomenzi și electronică 
în transporturi”, ”echipamente și sisteme electro-
nice militare”, ”transmisiuni”; informatică, specia-
lizările ” informatică” sau ”informatică aplicată”; 
calculatoare și tehnologia informației, specializările 
”calculatoare”, ” tehnologia informației”, ” calcu-
latoare și sisteme informatice pentru apărare și 
securitate  națională”, ”ingineria informației”; 
ingineria sistemelor, specializările ”automatică și 
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informatică aplicată”; echipamente pentru mode-
lare, simulare și conducere informatizată a acțiu-
nilor de luptă”, ”ingineria sistemelor multimedia”. 
- vechime în specialitatea studiilor: NU. Concursul 
se va desfășura la sediul Direcției Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, astfel: 
- perioada de depunere a dosarelor în perioada 
28.12.2021 - 10.01.2022, orele 12.00; - selecția dosa-
relor în data de 12.01.2022; - proba scrisă în data de 
19.01.2022, orele 13.00; - interviul în data de 
25.01.2022, orele 13.00. Informații privind desfășu-
rarea concursului, condițiile de înscriere, documen-
tele necesare pentru înscriere precum și tematica și 
bibliografia de concurs se afișează pe pagina de 
internet a Direcției Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor www.drpciv.ro la secți-
unea carieră. Relații suplimentare se pot obține la 
telefon 021/3019573 sau interior 14327 Serviciul 
Resurse Umane al Direcției Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele 
lucrătoare între orele 8.00-15.00.

CITAŢII
Niculita Cristinel Daniel, cu ultimul domiciliu 

cunoscut în str.Columnei nr.4, bl.N2, et.4, ap.6, 
700409, Iași, județ Iași, este chemat la Judecătoria 
Iași, cu sediul în Iași, str.Anastasie Panu nr.25, 
județul Iași, în calitate de Pârât, în data de 
11.01.2022, în proces cu EON Energie Romania 
S.A., în calitate de Reclamantă, cerere de valoare 
redusă -dosar numărul 529/245/2021.

Cîrstianu Marian Mirel este chemat la Judecă-
toria Craiova la data de 03.02.2022, CMF 3, ora 
10.10, dosar 12862/215/2020*.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor 

nr.107/1996, cu modificările și completările ulteri-
oare, titularul Chiosa Silviu-Cristian și Chiosa 
Ioana-Adina, cu domiciliul în Timișoara, Bd.Take 
Ionescu, nr.46B, sc.A, ap.1, judeţul Timiș, 
tel.0723.033.969, intenţionez să solicit de la Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Banat avizul de Gospo-
dărire a Apelor pentru proiectul: Construire hală 
și gard împrejmuire, intravilan Ghiroda, parcela 
cu C.F.nr.410642, judeţul Timiș. Această investiţie 
este nouă, urmând a fi realizată din surse proprii 
de către Chiosa Silviu-Cristian și Chiosa Ioana-
Adina. Persoanele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului sau la adresa: B-dul 16 
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, 
telefon: 0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail: 
dispecer@dab.rowater.ro, după data de 
29.12.2021.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completările ulteri-
oare, titularul Muntean David și Muntean Adela 
Barbara, cu domiciliul în Timișoara, strada Oedip, 
nr.29, ap.2, judeţul Timiș, tel.0724.264.301, intenţi-
onez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă 
Banat avizul de gospodărire a apelor pentru 
proiectul: Construire hală depozitare și gard împre-
jmuire, intravilan Ghiroda, parcela cu C.F. nr. 
410650, judeţul Timiș. Această investiţie este nouă, 
urmând a fi realizată din surse proprii de către 
Muntean David și Muntean Adela Barbara. 
Persoanele care doresc să obţină informaţii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot 

adresa solicitantului sau la adresa: B-dul 16 
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, 
telefon: 0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail: 
dispecer@dab.rowater.ro, după data de 29.12.2021.

Bociu Gabriel, cu domiciliul în București, sect.2, 
str.Baia de Aramă, nr.1, bl.A, ap.70, titular al 
planului „PUZ -Parcelare teren”, propus a se 
realiza în comuna Bolintin-Deal, satul Bolin-
tin-Deal, str.Republicii, CF 35498, jud.Giurgiu, 
anunţă publicul interesat asupra faptului că, în 
urma analizării documentaţiei în cadrul Comite-
tului Special Constituit din data de 27.12.2021, 
organizat în format electronic, s-a luat decizia să 
nu se solicite realizarea evaluării de mediu pentru 
planul sus amintit.Informaţiile despre planul 
propus pot fi obţinute la sediul APM Giurgiu, șos.
București, nr. 111, scara A+B, Giurgiu, de luni-joi, 
între orele 9.00-14.00, și vineri, între orele 9.00-
12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Giurgiu până în a zecea zi de la data 
apariţiei anunţului în presă.

S.N.G.N.Romgaz S.A. Sucursala Tg.Mureș, 
titulară a proiectului „Instalație tehnologică de 
suprafață sonda 241 Corunca”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: 
fără efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul „Instalație 
tehnologică de suprafață sonda 241 Corunca”, 
propus a fi amplasat în extravilanul loc.Păsăreni, 
com.Păsăreni, jud.Mureș. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de internet: http://
apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.  

LICITAŢII
Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 

37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, numită 
administrator judiciar conform Încheiere din 
23.12.2021, Tribunal Prahova, dosar nr. 
5511/105/2021, anunţă deschiderea procedurii 
generale a insolvenței Romtoroid SRL Ploiești, str. 
Toma Ionescu, nr. 27, jud. Prahova, J29/3209/1994, 
CIF 6660430. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 07.02.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 27.02.2022. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor 
este 18.03.2022. Prima adunare a creditorilor la 
data de 02.03.2022, ora 14:30.

Anunț. Concesionarea imobilului în suprafață de 
65.000 m2, identificat prin C.F. 53296, al localității 
Săcălășeni, în vederea  realizării investiției „Înfiin-
țare plantație aluni-Săcălășeni, Jud. Maramureș”. 
1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș, C.I.F. 3627390, cod poștal: 437280, 
România, telefon: 0262/289333, fax: 0362/780129, 
e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: licitaţie publică în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 105 
din 14 decembrie 2021, privind concesionarea 
imobilului în suprafață de 65.000 m2, identificat 
prin C.F. 53296, al localității Săcălășeni, în vederea  
realizării investiției „Înființare plantație aluni-Să-

călășeni, Jud. Maramureș”, proprietate publică a 
Comunei Săcălășeni. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: în urma 
unei cereri scrise a persoanei interesate depusă la 
sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Secre-
tarul General al Comunei Săcălășeni, localitatea 
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Mara-
mureș, telefon: 0262/289333. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Gratuit în format electronic sau pe 
suport hârtie 22,5 lei care se achită în numerar la 
caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11/01/2022, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
19/01/2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original 
și un exemplar în copie. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 20/01/2022, ora. 10.00, la sediul Comunei 
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 
87, județul Maramureș. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Județean Maramureș, bd. Republicii, nr. 
2A, Baia Mare, telefon: 0262/218235, fax: 
0262/218209, adresă e-mail: tr-maramures-reg@
just.ro, în termenele prevăzute de Legea contencio-
sului administrativ nr. 554/2004. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 22/12/2021.

Anunț. Concesionarea imobilului în suprafață 
totală de 335.000 m2, identificat prin Cărțile 
Funciare nr. 53297,  53298,  53299, 53300 și 
53301, ale localității Săcălășeni, în vederea  reali-
zării investiției „Centru de produse vegetale”. 1. 
Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
județul Maramureș, C.I.F. 3627390, cod poștal: 
437280, România, telefon: 0262/289333, fax: 
0362/780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: licitaţie publică în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și 
ale H.C.L. nr. 106 din 14 decembrie 2021, privind 
concesionarea imobilului în suprafață totală de 
335.000 m2, identificat prin Cărțile Funciare nr. 
53297,  53298,  53299, 53300 și 53301, ale locali-
tății Săcălășeni, în vederea  realizării investiției 
„Centru de produse vegetale”, proprietate 
publică a Comunei Săcălășeni. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: în urma unei cereri scrise a persoanei 
interesate depusă la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
județul Maramureș. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Secretarul 
General al Comunei Săcălășeni, localitatea Săcă-
lășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, 
telefon: 0262/289333. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Gratuit în format electronic sau pe 
suport hârtie 22,5 lei, care se achită în numerar 
la caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14/01/2022, ora 12.00. 4. 

Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 25/01/2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei Săcă-
lășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 
87, județul Maramureș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un exemplar în copie. 5. 
Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 26/01/2022, 
ora. 10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, locali-
tatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Județean Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, 
Baia Mare,  telefon:  0262/218235,  fax: 
0262/218209, adresă e-mail: tr-maramures-reg@
just.ro, în termenele prevăzute de Legea conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 22/12/2021.

Primăria Municipiului Caracal, str.Piaţa 
Victoriei ,  nr.  10,  Caracal,  Olt ,  telefon: 
0249.511.384, int.131, fax: 0249.517.516, e-mail: 
oªce@primariacaracal.ro, organizează licitaţie 
publică deschisă pentru concesionarea unui teren 
ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Caracal, situat în Caracal, str. Pescărușului, nr.2, 
jud.Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58044 
Caracal, pentru edificarea unor spații de 
recreere, conform temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/2019 și a H.C.L. Municipiul Caracal nr. 
146/26.11.2011. Documentaţia de atribuire întoc-
m i t ă  î n  c o n f o r m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
O.U.G.57/2019, privind Codul administrativ, se 
poate obţine zilnic, de luni până joi, între orele 
08.00-16.30, și vineri, între orele 08.00-14.00, în 
urma unei cereri scrise de la Primăria Munici-
piului Caracal, Compartimentul Contracte 
Domeniul Public și Privat, Licitaţii, strada Piaţa 
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Victoriei nr.10, jud.Olt. Costul pentru obţinerea 
acestui exemplar este de 50Lei, ce se va achita în 
numerar la Casieria Primăriei Municipiului 
Caracal, situată în Municipiul Caracal, str.Cuza 
Vodă nr.8. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.01.2022, ora 16.30. Ofertele se vor 
depune într-un singur exemplar până pe data de 
21.01.2022, ora 14.00, la Compartiment infor-
mare, relaţii publice din cadrul Primăriei Muni-
cipiului Caracal și vor conţine cerinţele specifice 
prin documentaţia de atribuire și instrucţiunile 
privind modul de elaborare și prezentare a 
oferte. Ofertele se deschid în data de 26.01.2022, 
ora 11.00, în prezenţa ofertanţilor, la sediul 
Primăriei Municipiului Caracal din str.Piaţa 
Victoriei nr.10. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei- Secția de 
Contencios-Administrativ, Tribunalul Olt, 
Slatina, strada Mânăstirii, nr.2, jud.Olt, cod 
230038, tel.0249.414.989, fax: 0249.435.782, 
e-mail: tribunalul-olt@just.ro. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.12.2021.

Concesionare teren in suprafata de 1153 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei Miro-
slava. 1. Informaţii generale privind concedentul: 
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 707305, jud. 
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
1153mp teren intravilan sat Bratuleni, comuna 
Miroslava, jud Iași, NC 90615 pentru construire 
hala reparatii si inchiriere utilaje pentru 
constructii, Redevența: este de minim: 9130 lei/an; 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar 
al documentației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru 
solicitare clarificări: 13.01.2022, orele 16.00. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 13.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 18.01.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 
7. Data și locul unde se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 19.01.2022, orele 
11.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 

pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.12.2021.  

Concesionare teren in suprafata de 2500 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei Miro-
slava. 1. Informaţii generale privind concedentul: 
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 707305, jud. 
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
2500 mp teren intravilan sat Miroslava, str. 
Neculai Zaharia nr. 1, comuna Miroslava, jud Iași, 
NC 68544 pentru exploatare in scop residential, 
Redevența: este de minim: 4.056,3 euro/an. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar 
al documentației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru 
solicitare clarificări: 13.01.2022, orele 16.00. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 13.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 18.01.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 
7. Data și locul unde se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 19.01.2022, orele 
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.12.2021.

Inchiriere spatiu- magazie in suprafata de 153 
mp situat in incinta Fermei Uricani, sat Uricani, 
NC 66852-C21 aparținând domeniului public al 
Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale 
privind autoritatea contractanta: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, 
Comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii 
generale privind obiectul inchirierii: spatiu –

magazie in suprafata de 153mp situate in incinta 
fermei Uricani, sat Uricani pentru depozitare 
bunuri, Pretul chiriei: este de minim: 50 lei/luna. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar 
al documentației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru 
solicitare clarificări: 14.01.2022, orele 13.30. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 14.01.2022, orele 13.30. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 19.01.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 
7. Data și locul unde se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 20.01.2022, orele 
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.12.2021.  

Primăria Comunei Oinacu, strada DJ 507, nr.60, 
tel.0246/239.143, fax.0246/239.145, email: prima-
riaoinacugr@gmail.com, cod fiscal: 5798583, orga-
nizează în data de 18.01.2022, ora 12.00, licitație 
deschisă cu strigare, în vederea valorificării prin 
vânzare a unui bun mobil -remorcă F-7, ce aparține 
domeniului privat al comunei Oinacu. Licitația 
publică deschisă se va face conform prevederilor 
legale cu respectarea condiţiilor cerute prin H.G. 
nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată și de valorificare a bunurilor aparținând 
instituțiilor publice și având în vedere Hotărârea 
Cons i l iu lu i  Loca l  a l  comunei  Oinacu 
nr.99/10.12.2021, cu privire la aprobarea scoaterii 
din funcțiune, casării și valorificării prin vânzare 
precum și a documentației de atribuire în vederea 
organizării licitaţiei publice deschisă cu strigare a 
unui bun mobil -remorcă F-7. În cazul în care nu se 
prezintă cel puțin doi participanți și nu se oferă cel 
puțin prețul de pornire, vor fi organizate noi 
ședințe de licitație, unde prețul va fi diminuat cu 
până la 30%, după cum urmează: -25.01.2022, ora 
12.00, prețul inițial va fi diminuat cu 10% față de 
prima licitație; -01.02.2022, ora 12.00, prețul inițial 
va fi diminuat cu 30% față de prima licitație. 
Actele doveditoare privind calităţile și capacităţile 
cerute ofertanţilor sunt prezentate în caietele de 

sarcini, care constituie anexa 2 la H.C.L. 
nr.99/10.12.2021. Caietul de sarcini se ridică de la 
Primăria Comunei Oinacu, începând cu data 
03.01.2022. Ofertele se depun la Primăria Comunei 
Oinacu, strada DJ 507, nr.60, cu 5 zile înainte de 
data stabilită pentru ținerea sedinței de licitație. 
Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa 
competentă de pe raza județului Giurgiu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefonul 
tel.0246/239.143, fax.0246/239.145, Comparti-
mentul Agricol.

Ministerul Apărării Naționale, prin U.M.02444 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Piaţa Armelor nr.10, 
telefon: 0269.210.972, fax: 0269.210.098, cod fiscal 
4240847, e-mail: um02444@mapn.ro, cont Trezo-
rerie RO80TREZ5765005XXX000204, legal repre-
zentată de Col.ing.Dănuț Ungureanu, șeful Unității 
Militare 02444 Sibiu și Plt.maj.Lucian Cozma, 
contabil-șef, organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii imobilului (parțial) 2640 situat în locali-
tatea Budureasa, județul Bihor, compus din 
construcții 561,80mp (suprafață construită) și teren 
în suprafață de 760,00mp. Licitaţia va avea loc în 
ziua de 13.01.2022, ora 11.00, la sediul U.M.02444 
Sibiu, din str.Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu. 
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data 
de 08.02.2022, ora 11.00, la aceeași adresă. Condi-
ţiile privind participarea și adjudecarea sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, care se poate cumpăra 
de la sediul U.M.02444 Sibiu, începând cu ziua de 
27.12.2021, contra sumei de 25Lei, care se depune la 
casieria unităţii militare. Ofertele împreună cu 
celelalte documente se depun la registratura unității 
militare până la data de 12.01.2022, ora 14.00, indi-
cate în anunțul publicitar, într-un exemplar, 
redactat în limba română. Garanţia de participare 
se exprimă în lei și se depune prin scrisoare de 
garanţie bancară, care se prezintă în original, prin 
virament bancar sau prin depunerea în numerar la 
casieria unității militare, până la data și ora depu-
nerii ofertei. Informaţii suplimentare se obțin la 
sediul unităţii sau la telefon: 0269.210.972, int.214, 
persoană de contact: Mr.Mircea Varna, Secția Patri-
moniu Imobiliar. Căi de atac: Judecătoria Sibiu, Str.
Ocnei nr.33, judeţul Sibiu, telefon: 0269.217.104, 
e-mail: jud.sibiu@just.ro, în termenul legal. Anunțul 
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr.246/23.12.2021.

COMUNICAT
Familia anunta ca in data de 12.09.2020 a 

incetat din viata profesorul Jianu Gheorghe, fost 
director al Scolii Gimnaziale Matita pana la data 
pensionarii. Am dat acest anunt pentru cei care 
l-au cunoscut.

DECESE
Familia Pr. BOBIN anunță cu nemărginită 

durere decesul CRISTINEI DANIELA, fiica 
lor cea iubitoare de oameni, izvor de dăruire 
și alinare pentru semenii aflați în suferință. 
Slujba de înmormântare are loc în Magla-
vit-Dolj. Dumnezeu să o primească în pace în 
lumea veșniciei!

Biblioteca Academiei Române 
Cu profundă tristețe anunțăm stingerea din viață joi,  

23 decembrie 2021, la vârsta de 98 de ani, a 
academicianului Dan Berindei, descendent al familiei 

Brâncoveanu, cu rol important în istoria i cultura 
românească. Dan Berindei a păstrat noblețea i distincția 

acestei vechi familii aristocrate i a cultivat de-a lungul întregii 
sale vieți valori fundamentale, asumându- i, în vremuri 

neprielnice, un destin pe care l-a trăit în adevăr, onestitate i 
exigență de sine. Spirit patriotic prin excelență, cu un profund 
ata ament față de elita politică ce a pus bazele statului român 

modern, Dan Berindei i-a dedicat întreaga viață studiului 
istoriei i a dezvoltat o excepțională carieră de-a lungul a 

peste apte decenii. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! 
Dumnezeu să-l odihnească!


