
16 www.jurnalul.roanunțuri

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudinede investigație și atitudine

miercuri / 29  iunie 2022

OFERTE SERVICIU
l SC Orient Hotelier Group SRL angajează cameristă hotel cod 
COR 516201. CV se depun la adresa de email: officemvtop@gmail.
com iar selecția va avea loc în data de 30.06.2022. Tel.0766.274.206.

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: tancu-
eugen@yahoo.com pana la data de 30.06.2022. Selectia va avea loc 
in data de 01.07.2022

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 şi vorbit, limba arabă avansat scris şi vorbit. Cei inte-
resați pot depune CV-ul, însoțit de actele de studii şi 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 şi 
se va face în baza documentelor transmise prin e-mail.

l SC Geohidroconsult SRL, având CUI: 18256495, cu sediul în 
Bucureşti, Sectorul 2, Strada Luncşoara, Nr.4-6, Bloc 63, Scara B 
, Etaj 2, Ap.64, angajează: Săpător manual cu cod COR 931204- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoştințe de limbă engleză, cunoştințe 
în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 30.06.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Ana Distriprod SRL, având CUI: 28170579, cu sediul în Sat 
Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti- Vale, Str. Bujorului, 
Nr.10, Județ Ilfov, angajează: Manipulant mărfuri cu cod COR 
933303- 15 posturi. Cerințe: studii medii, cunoştințe de limbă 
engleză, cunoştințe în domeniul comerțului. Selecția are loc în 
data de 30.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Bosfor Kebab SRL, având CUI: 29529159, cu sediul în 
Municipiul Alba Iulia, B-dul.1 Decembrie 1918, Nr. 97, Bloc M3, 
Județ Alba, angajează: Ajutor bucătar cu cod COR 941101- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoştințe de limbă engleză, cunoş-
tințe în domeniul gastronomic. Selecția are loc în data de 
30.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, cu 
sediul în Bucureşti, Bulevardul Uverturii nr.81, Sector 6, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de 
execuție temporar vacante, perioadă determinată, în data de 
13.07.2022, ora 10.00 proba scrisă şi interviul pe data de 
19.07.2022, programare începând cu ora 10.00, respectiv: 1 post 
consilier temporar vacant (Serviciul Financiar, Contabilitate şi 
Achiziții Publice); 1 post fiziokinetoterapeut temporar vacant. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune în perioada 29.06.2022-
05.07.2022, între orele 09.00-14.00 la sediul din Bd.Uverturii nr. 81, 
Sector 6, Bucureşti şi trebuie să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6, secțiunea 2, conform HG nr. 286/2011* 
actualizată. Relații la telefon nr.031.9593 interior 518, între orele 
09.00-14.00 şi pe site-ul  www.nectarie6.ro

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, judeţul 
Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de personal civil contractual, pe durată nedetermi-
nată, astfel: -asistent medical şef în Compartiment primiri 
urgenţe, studii -diplomă de absolvire a învăţământului superior de 
trei ani în specialitatea asistent medical generalist, grad principal, 
minim 5 ani vechime în specialitate = 1 post. Termen de depunere 
al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 13.07.2022, ora 15.00; Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă: 26.07.2022, începând cu ora 09.00; -Proba interviu: 
29.07.2022, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa; Persoană de contact: Cpt. Ionela Pleşiţă, tel. 
0241660390/ interior 106.

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 a două funcţii 
contractuale vacante de execuţie pe perioadă determinată de 15 
luni de asistent registrator principal debutant din cadrul Biroului 
Înregistrare Sistematică -Serviciul Cadastru pentru implemen-
tarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. 
Concursul se va desfăşura în perioada 22 -27.07.2022, orele 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor este 30.06.2022 -13.07.2022, la 
sediul OCPI Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi 
site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante 
de execuţie, de personal civil contractual, pe durată nedetermi-
nată, astfel: -asistent medical generalist în Compartimentul 
neurologie din Secţia medicină internă, studii postliceale sanitare, 
minim 6 luni vechime în specialitatea  postului = 1 post. Termen 
de depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 13.07.2022, ora 15.00; Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 23.08.2022, începând cu ora 
10.00; -Proba practică în data de 26.08.2022, începând cu ora 
09.00; -Proba de interviu în data de 31.08.2022, începând cu ora 
10.00; Loc de desfăşurare: sediul unităţii; Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa; Persoană de 
contact: plt. adj. pr. Andrei Atos, tel.0241660390/ interior 107.

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 determinată de 15 
luni de consilier gr. IA din cadrul Biroului Înregistrare Sistema-
tică -Serviciul Cadastru pentru implementarea Programului 
Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Concursul se va desfă-
şura în perioada 28.07.2022 -02.08.2022, orele 10.00. Perioada de 
depunere a dosarelor este 30.06.2022 -13.07.2022, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante 
de execuţie, de personal civil contractual, pe durată nedetermi-
nată, astfel: -îngrijitoare, la personal auxiliar sanitar în Secţia 
chirurgie generală, studii generale, nu se solicită vechime în 
specialitate = 1 post. Termen de depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa: 13.07.2022, ora 
15.00; Concursul se va desfăşura astfel:- Proba practică în data de 
21.07.2022, începând cu ora 09.00; -Proba de interviu în data de 
26.07.2022, începând cu ora 10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii; Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului Militar de 

Urgenţă Constanţa; Persoană de contact: p.c.c. Semco Vera, 
tel.0241660390/ interior 107.

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 
referent tr IA din cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Secre-
tariat şi Petiţii. Concursul se va desfăşura în perioada 03 
-08.08.2022, orele 10.00. Perioada de depunere a dosarelor este 
30.06.2022 -13.07.2022, la sediul OCPI Teleorman. Pentru date 
suplimentare consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante 
de execuţie, de personal civil contractual, pe durată nedetermi-
nată, astfel: -îngrijitoare, la Laboratorul de analize medicale, 
studii generale, nu se solicită vechime în specialitate = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 13.07.2022, ora 15.00; Concursul se 
va desfăşura astfel:- Proba practică în data de 25.07.2022, înce-
pând cu ora 09.00; -Proba de interviu în data de 28.07.2022, înce-
pând cu ora 10.00. Loc de desfăşurare: sediul unităţii; Relaţii 
suplimentare: la sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa; 
Persoană de contact: p.c.c. Semco Vera  tel.0241660390/ interior 
107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii vacante 
de execuţie, de personal civil contractual, pe durată nedetermi-
nată, astfel: -îngrijitoare, la personal auxiliar sanitar în Compar-
timentul neurologie din Secţia medicină internă, studii generale, 
nu se solicită vechime în specialitate = 1 post. Termen de depunere 
al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 13.07.2022, ora 15.00; Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 21.07.2022, începând cu ora 09.00; 
-Proba de interviu în data de 26.07.2022, începând cu ora 11.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii; Relaţii suplimentare: la sediul 
Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa; Persoană de contact: plt.
adj.pr. Andrei Atos, tel.0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: -muncitor calificat IV (lăcătuş), la 
staţia de oxigen la director administrativ, studii medii, calificare 
în meseria de lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii univer-
sale, nu se solicită vechime în meserie = 1 post. Termen de depu-
nere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 13.07.2022, ora 15.00; Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 02.08.2022, începând cu ora 
09.00; -Proba de interviu în data de 05.08.2022, începând cu ora 
10.00; Loc de desfăşurare: sediul unităţii; Relaţii suplimentare: la 
sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa; Persoană de 
contact: Lt.col. Negru Iulian, tel.0241660390/ interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, cu sediul 
în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: -muncitor necalificat I, la blocul 
alimentar, la director administrativ, studii generale, nu se solicită 
vechime în meserie = 1 post. Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă Constanţa: 
13.07.2022, ora 15.00; Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
practică în data de 03.08.2022, începând cu ora 09.00; -Proba de 
interviu în data de 08.08.2022, începând cu ora 10.00; Loc de 
desfăşurare: sediul unităţii; Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa; Persoană de contact: Lt.col. 
Negru Iulian, tel.0241660390/ interior 106.

l Camand Impex S.R.L. - în insolventa anunta angajare personal 
specialitate – evaluator autorizat – in vederea realizarii evaluarii 
bunurilor mobile/imobil aflate in patrimoniul debitoarei Camand 
Impex S.R.L. – in insolventa. Informatii cu privire la bunurile 
mobile/imobile supuse evaluararii, se pot obtine la sediul ales al  
administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 116. Ofertele 
urmeaza a se  depune la sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pana cel tarziu la data de 
25.07.2022, orele 15.00.

l Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011, cu modificări si 
completări, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organi-
zeaza concurs la data 20.07.2022, orele 10,00 – proba scrisă, 
respectiv 25.07.2022, orele 12,00 – interviul, la sediul unitatii din 
strada Calea Bucureşti, nr. 99, pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante, din statul de functii: - trei posturi de infirmiera 
debutanta la: Clinica Neurologie I, Clinica Neurologie II si Clinica 
Psihiatrie I; - doua posturi de brancardieri la: Clinica Neurologie 
I, la Clinica Neurologie II; - patru posturi de ingrijitoare de cura-
tenie la: Clinica Neurologie I, Clinica Neurologie II, Clinica 
Psihiatrie I si Laboratorul de Analize Medicale; - patru posturi de 
muncitori calificati IV: 2 bucatari, 1 electrician, 1 instalator la 
Biroul Administrativ; - un post de portar la Clinica Psihiatrie I; - 
un post de muncitor necalificat pentru spatii verzi la Sectia Exte-
rioara Psihiatrie Cronici Melinesti. Condiţiile solicitate privind 
pregătirea profesională, Condiţii specifice: - pentru posturile de 
infirmiera debutanta: - scoala generala, curs de infirmiera sau 
declaratie pe propia raspundere ca in cazul admiterii la concurs, 
se obliga sub sanctiunea desfacerii contractului de munca, in 
termen de 6 luni, sa obtina atestat de infirmiera; - pentru posturile 
de brancardieri si ingrijitoare de curatenie – scoala generala, fara 
vechime in specialitate; - pentru posturile de muncitori calificati 
– bucatar, electrician si instalator – scoala generala/studii medii, 
certificat de calificare in meseria respectiva, fara vechime in 
specialitate; - pentru postul de portar – scoala generala/stuidii 
medii, certificate de calificare agent paza si ordine/agent securi-
tate si atestat pentru exercitarea ocupatiei, fara vechime in speci-
alitate. Dosarele se depun începand cu data de 29.06.2022 până în 
data de 13.07.2022, orele 15,00  la Secretariatul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 99. Bibliografia 
şi tematica sunt afişate la sediul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0251/431189, persoana de contact de la Serv. 
RUONS, Sef Serv. Ec. Godinel Viorica Manuela.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
,,Cantacuzino” Bucureşti cu sediul în strada Splaiul Indepen-
denței nr.103, sector 5, localitatea Bucureşti, organizează 
concursul pentru ocuparea posturilor: - Un post vacant de condu-
cere de Șef birou gr.II –  din cadrul Biroului Apărare Împotriva 
Incendiilor / studii: studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență, perfecționări/specializări: curs cadru tehnic A.Î.I.; 
vechimea în muncă: minim 5 ani, vechime în specialitate: minim 
5 ani, astfel: - 20.07.2022, ora 11.00 - proba scrisă; - 26.07.2022, ora 

11.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor 12.06.2022, 
ora 15.00.  Date de contact ale secretarului comisiei: Alexandra 
FIRCĂ, telefon 021.306.91.11, între orele 08.00-15.00.

l Un post vacant de execuție de Asistent medical – din cadrul 
Laboratorului de toxicologie clinică / studii: postliceală absolvită 
cu diplomă, vechimea în muncă: minim 6 luni, vechime în specia-
litate: minim 6 luni, astfel: - 20.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
26.07.2022, ora 09.00 - interviul; - data limită de depunere a 
dosarelor 13.07.2022, ora 15.00.  Date de contact ale secretarului 
comisiei: Ramona SPIRESCU, telefon 021.306.91.11, între orele 
08.00-15.00.

l Un post vacant de execuție de Muncitor calificat III – din cadrul 
Laboratorului parazitologie şi micologie / studii: medii, perfecțio-
nări/specializări: studii de perfecționare/cursuri pe linie de labo-
rator medical/ specialitate preparator ser vaccin, vechimea în 
muncă: minim 3 ani, vechime în specialitate: minim 3 ani, astfel: 
20.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 26.07.2022, ora 09.00 - inter-
viul; - data limită de depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 15.00. 
Date de contact ale secretarului comisiei: Diana Dumitrescu, 
telefon 021.306.91.74, între orele 08.00-15.00.

l Un post vacant de execuție de cercetător ştiințific (CS) din 
cadrul Laboratorului de toxicologie clinică; studii: studii superi-
oare în domeniul biomedical, domeniul de licență şi /sau studii 
universitare în biologie, biochimie, chimie, sănătate (medicină, 
farmacie), biotehnologie, vechime: vechimea în activitatea de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau învățământul superior de 
cel puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități, astfel: - depu-
nere dosare: până în data de 27.07.2022, ora 15.00; - proba scrisă: 
03.08.2022, ora 10.00; - desfăşurarea probei orale şi practice: 
09.08.2022, începând cu ora 10.00. Date de contact ale secretarului 
comisiei: Spirescu Ramona, telefon 021.306.91.11, între orele 08.00-
15.00.

l Două posturi vacante, de execuție, de cercetător ştiințific III (CS 
III) din cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică; 
studii: studii superioare în domeniul biomedical, domeniul de 
licență şi /sau studii universitare în biologie, biochimie, chimie, 
sănătate (medicină, farmacie), biotehnologie, vechime: vechimea în 
activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau învățământul 
superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care 
dețin titlul ştiințific de doctor; pentru candidații care provin din 
afara învățământului superior sau a cercetării ştiințifice, o vechime 
de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul ştiințific 
de doctor, astfel: - depunere dosare până în data de 27.07.2022, ora 
15.00; - analiza dosarelor de concurs: în perioada 03.08.2022 – 
05.08.2022; - proba orală – prezentarea unei lucrări ştiințifice, 
interviu subiecte din domeniul specific al postului: 11.08.2022, 
începând cu ora 10.00. Date de contact ale secretarului comisiei: 
Spirescu Ramona, telefon 021.306.91.11, între orele 08.00-15.00.

l Un post vacant de execuție de Asistent coordonator – din cadrul 
Fabricației/ studii: postliceală absolvită cu diplomă în domeniul 
medical sau farmacie, certificat de calificare profesională, 
vechimea în muncă : minim 5 ani, vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite: minim 5 ani, astfel: - 22.07.2022, ora 09.00 - proba 
scrisă; - 28.07.2022, ora 09.00 - interviul; - data limită de depunere 
a dosarelor 12.07.2022, ora 15.00. Date de contact ale secretarului 
comisiei: Mihai Tedy Dragomir, telefon 021.306.91.57, între orele 
08.00-15.00.

l Un post vacant de execuție de Operator debutant – din cadrul 
Laboratorului producție ambalare secundară/Fabricație; studii: 
medii cu diplomă de bacalaureat, cunoştințe operare Microsoft 
Office: nivel avansat; vechimea în muncă şi vechime în specialitate 
nu se solicită, astfel: - 25.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
29.07.2022, ora 09.00 – proba practică; - 04.08.2022, ora 09.00- 
interviul; - data limită de depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 
15.00.  Date de contact ale secretarului comisiei: Cătălina Jianu, 
telefon 021.306.91.57, între orele 08.00-15.00.

l Două posturi vacante de execuție de Referent debutant – din 
cadrul structurii Fabricație; studii: medii cu diplomă de bacalau-
reat, cunoştințe operare Microsoft Office: nivel avansat; vechimea 
în muncă şi vechime în specialitate nu se solicită, astfel: - 
26.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 01.08.2022, ora 09.00 – proba 
practică; - 05.08.2022, ora 09.00- interviul; - data limită de depu-
nere a dosarelor 13.07.2022, ora 15.00.  Date de contact ale secreta-
rului comisiei: Mihai Tedy Dragomir, telefon 021.306.91.57, între 
orele 08.00-15.00.

l Un post vacant de conducere de Șef Laboratorgr.I – Laborator 
producție ambalare secundară din cadrul Fabricației/ studii: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul farmaciei, chimiei, ingineriei chimiceă/biochimice, 
ingineriei biotehnologice, vechimea în muncă : minim 2 ani, 
vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani, experi-
ență de lucru în fabricație de produse farmaceutice: minim 1 an, 
astfel: - 27.07.2022, ora 10.00 - proba scrisă; - 02.08.2022, ora 10.00 
- interviul; - data limită de depunere a dosarelor 13.07.2022, ora 
15.00.  Date de contact ale secretarului comisiei: Cristian 
CODREANU, telefon 021.306.91.57, între orele 08.00-15.00.

l - Un post vacant de execuție de Șef birou gr.II –  din cadrul 
Biroului Aprovizionare / Secția de Planificare Bugetară, Aprovizi-
onare şi Management Proiecte / Economico-Financiar / studii: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
economic/ vechime în muncă: minim 5 ani/ vechime în speciali-
tate: 5 ani/ perfecționări/specializări: management proiecte, 
achiziții publice, astfel: - 20.07.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 
26.07.2022, ora 09.00 - interviul; - data limită de depunere a dosa-
relor 12.07.2022, ora 16.00. Date de contact ale secretarului 
comisiei: Adrian PETREA, telefon 021.306.93.24, între orele 
08.00-16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 02484, strada Splaiul Independenței nr. 103, 
sector 5, localitatea Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile orga-
nizatorice necesare.

l Primăria Dobroeşti cu sediul în str. Cuza Vodă nr.23, comuna 
Dobroeşti, județ Ilfov organizează în data de 01.08.2022 concurs 
recrutare pentru: -Șofer– Compartiment Administrativ, Gestio-
nare Domeniu Public şi Privat, Asociații de Proprietari; -Muncitor 
calificat– Compartiment Administrativ, Gestionare Domeniu 
Public şi Privat, Asociații de Proprietari; -Muncitor necalificat– 
Compartiment Administrativ, Gestionare Domeniu Public şi 
Privat, Asociații de Proprietari. Conditii de participare la concurs: 
pentru Șofer: studii medii/ generale, vechime în muncă: 2 ani, 
permis conducere categoriile B, C. Pentru Muncitor calificat: 
studii medii/ generale, vechime în muncă: 1 an, calificare insta-
lator. Pentru Muncitor necalificat: studii medii/ generale, vechime 
în muncă: 1 an. Dosarele se depun la sediul Primăriei Dobroeşti în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 29.06.2022 până la data de 12.07.2022, ora 
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la doamna Tudor Natalia 
Emanuela– Referent Superior, email: registratura@primariado-
broesti.ro, telefon 031.405.50.15.

l Primăria Snagov cu sediul în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, 
şos. Ghermăneşti nr.49, judeţul Ilfov organizează în data de 
26.07.2022 concurs recrutare pentru postul de Referent– Compar-
timent Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii de partici-
pare la concurs: studii medii, fără vechime în muncă. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Snagov în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 29.06.2022 
până la data de 12.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la nr. de telefon 021.351.06.42, Năstase Livia Marcela– 
Inspector Asistent Primăria Snagov, email: secretariat@
primaria-snagov.ro.

l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală nr.107A, comuna 
Clinceni, județ Ilfov organizează în data de 22.07.2022 concurs 
recrutare pentru ocuparea postului de Referent– Compartiment 
Personal Deservire Spații şi Imobile de Învățământ. Condiții de 
participare la concurs: studii medii, vechime în muncă 15 ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Clinceni în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 29.06.2022 până la data de 12.07.2022, ora 16:00. Detalii 
suplimentare la Ciobotaru Anda Maria– Inspector Principal 
Primăria Clinceni, email: primariaclinceni@yahoo.com, telefon: 
021. 369.40.41.

l Primăria Afumați cu sediul în şos. Bucureşti- Urziceni  nr.151, 
comuna Afumați, județ Ilfov organizează în data de 02.08.2022 
ora 11:00– proba scrisă/ practică concurs recrutare pentru 3 
posturi Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare Unități 
de Învățământ, 4 posturi Îngrijitor– Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ, 2 posturi Muncitor necalificat– Comparti-
ment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiții de participare 
pentru Muncitor calificat: studii medii/generale, fără vechime în 
muncă, calificare: electrician/ operator pc/ bucătar. Condiții de 
participare pentru Muncitor necalificat: studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă. Condiții de participare pentru Îngrijitor: 
studii medii/ generale, fără vechime în muncă. Dosarele se depun 
la sediul Primăriei Afumați în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la data de 29.06.2022 până 
la data de 12.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la 
doamna Marin Elena Beatrice– Consilier Asistent Primăria 
Afumați, email: secretariat@primariaafumati.ro, telefon: 
021.352.94.24.

l Anunţ public de scoatere la concurs a postului vacant de Docu-
mentarist, gradul Debutant, bază (S): Institutul Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, la sediul 
din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 
29.06.2022- 02.08.2022, concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul debu-
tant, bază (S), în cadrul Direcției Formare- Dezvoltare- Compar-
timentul Management cursuri, pentru perioada determinată de 12 
luni cuprinsă între 08.08.2022- 08.08.2023. Condiţii specifice 
postului: 1.Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, în ştiințe economice/ administrație şi manage-
ment public; 2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecțio-
nare în domeniile studiilor de specialitate sau conexe; 3. Vechimea 
în muncă/specialitate necesară: 4.Limbi străine: limba engleză 
-nivel mediu. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs 
se realizează până la data de 13.07.2022, ora 17.00, la sediul Insti-
tutului Național pentru Cercetare şi Formare Culturală: Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera 219), 
compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. 
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba 
scrisă, se va desfăşura în data de 21.07.2022, ora 11.00 la sediul 
I.N.C..F.C. 2.Interviul se va desfăşura în data 27.07.2022, ora 
09.00, la sediul I.N.C.F.C. Rezultatul final al concursului se 
afişează la sediu şi pe pagina de internet a INCFC (www.cultura-
data.ro), până la data de 02.08.2022, ora 17.00.

l Anunţ public de scoatere la Concurs a postului vacant de 
Referent de Specialitate, Gradul I, Bază (S): Institutul Național 
pentru Cercetare şi Formare Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, 
la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în peri-
oada 29.06.2022- 02.08.2022, concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuție, vacant, de Referent de specialitate, gradul 
I, bază (S), în cadrul Compartimentului logistic, pentru perioada 
determinată de 12 luni cuprinsă între 08.08.2022- 08.08.2023. 
Condiţii specifice postului: 1. Studii de specialitate: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; 2. Perfecţio-
nări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniile studiilor 
de specialitate sau conexe; 3. Vechimea în muncă/ specialitate 
necesară: 6 ani şi 6 luni; 4. Limbi străine: limba engleză- nivel 
mediu. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se 
realizează până la data de 13.07.2022, ora 17.00, la sediul Institu-
tului Național pentru Cercetare şi Formare Culturală: Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera 219), comparti-
mentul Resurse Umane. Persoana de contact este dna. Bologa 
Elena, tel.: 0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba scrisă, 
se va desfăşura în data de 21.07.2022, ora 11.00 la sediul I.N.C.F.C. 
2. Interviul se va desfăşura în data 27.07.2022, ora 09.00, la sediul 
I.N.C.F.C. Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe 
pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), până la data 
de 02.08.2022, ora 17.00.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în: municipiul 
Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr.34, județul Botoşani, în baza 
Hotărârii de Guvern nr.286/2011, precum şi a OUG nr.57/2019, 
organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de 
natură contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, 
astfel: Condiții specifice de participare la concurs: I. Pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de referent IA, la 
Direcția Patrimoniu, Comp. ULM, (grupa majoră 3, conform  
COR 331309): nivelul studiilor: studii medii/generale sau postli-
ceale; calificări: fără calificare; vechime în specialitatea studiilor: 
7 ani vechime în muncă. II. Pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale vacante de consilier IA, la Direcția Patrimoniu, Comp. 
ULM, (grupa majoră 2, conform COR 242201): nivelul studiilor: 
studii superioare; calificări: domeniul fundamental – Științe 
inginereşti; vechime în specialitatea studiilor: 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Data, ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă: 21.07.2022 , ora 10.00 , la sediul instituției. 
Interviu: în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data  afişării anunțului, respectiv în 
perioada 29.06.2022 – 12.07.2022. Date contact: Primăria Munici-
piului Dorohoi, Compartimentul Resurse Umane, telefon 
0231/610133 int.113. Bibliografia şi fişa postului se vor afişa pe 
site-ul şi la avizierul instituției în data de 29.06.2022.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
Bucureşti, Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante  în cadrul structurilor organizatorice 
din  unitate, după cum urmează: Sectia Clinica Recuperare Neuro-
musculara. • 1 post logoped debutant; - diploma de licenta in 
specialitate; - diploma de bacalaureat; - cu sau fara vechime in 
activitate. • 1 post kinetoterapeut; - diploma de licenta, - diploma 

de bacalaureat; - 6 luni vechime in specialitate. • 2 posturi asistent 
medical generalist debutant (PL): - diploma de scoala sanitara 
postliceala; - diploma de bacalaureat; - disponibilitate de lucru in 
ture. • 1 post asistent medical principal, specialitatea balneofizio-
terapie (PL): - diploma de scoala sanitara postliceala, specialitatea 
balneofizioterapie; - diploma de bacalaureat; - disponibilitate de 
lucru in ture; - certificat de grad principal; - 5 ani vechime in 
specialitate. • 3 posturi de infirmieră: - şcoală generală; - 6 luni 
vechime în activitate; - curs de infirmieră; - disponibilitate de lucru 
în ture. Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Recon-
structiva - Compartiment Arsi: • 1 post de psiholog: - diploma de 
balacaureat; - diploma de licenta in specialitate; - un an vechime ca 
psiholog stagiar. Laborator analize medicale: • 1 post de asistent 
medical principal (PL), specialitatea laborator: - diploma de scoala 
sanitara postliceala, specialitatea laborator; - diploma de bacalau-
reat;- disponibilitate de lucru in ture; - certificat de grad principal; 
- 5 ani vechime in specialitate. • 1 post de asistent medical (PL), 
specialitatea laborator: - diploma de scoala sanitara postliceala, 
specialitatea laborator: - diploma de bacalaureat; - 6 luni vechime 
în specialitate; - disponibilitate de lucru in ture. Bloc operator: • 2 
x 0.5  post asistent medical generalist principal (S) - diploma de 
licenta in specialitate; - diploma de bacalaureat; - certificat de grad 
principal; - 5 ani vechime in specialitate. Unitatea de Primire 
Urgente: • 1 post de asistent medical generalist (PL): - diploma de 
scoala sanitara postliceala; - diploma de bacalaureat; - 6 luni 
vechime în specialitate; - disponibilitate de lucru in ture. • 2 posturi 
de infirmieră: - şcoală generală; - 6 luni vechime în activitate; - curs 
de infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture. Sectia Clinica 
Ortopedie si Traumatologie: • 1 post de asistent medical generalist 
principaL (PL): - diploma de scoala sanitara postliceala (PL); - 
diploma de bacalaureat; - disponibilitate de lucru in ture; - certi-
ficat de grad principal; - 5 ani vechime in specialitate Sectia 
anestezie, terapie intensiva: • 1 post de asistent medical generalist 
debutant (PL): - diploma de scoala sanitara postliceala; - diploma 
de bacalaureat; - disponibilitate de lucru in ture. • 3 posturi de 
infirmieră: - şcoală generală; - 6 luni vechime în activitate; - curs de 
infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de dosare –  
13.07.2022. 2. Proba scrisă – 21.07.2022, ora 09.00., în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie şi Amfiteatrul U.P.U. 3. 
Proba practică – 26.07.2022, ora 09.00., în cadrul structurilor 
organizatorice. 4. Interviul – 29.07.2022, în Amfiteatrul Centrului 
De Excelenţă În Neurochirurgie. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 29.06.2022-12.07.2022 (inclusiv), 
ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122 şi 1123 
Serviciul R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.
ro

l Spitalul Clinic De Urgenţă De Chirurgie Plastică Reparatorie 
şi Arsuri cu sediul în Bucureşti, Calea Griviței nr. 218, sector 1, 
telefon – 021/2240947, fax 021/2240930, Cod Fiscal 4967072, 
reprezentat prin jr. Lidia Constantinescu,  având funcţia de 
manager interimar organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale vacante, cu normă întreagă pe  
perioadă nedeterminată, în conformitate cu HGR 286/2011 
modificată prin H.G.R nr.269/2016 pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare ale personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice: Denumirea posturilor: 
* 1 post asistent medical în specialitatea igienă şi sănătate publică 
(PL) – Compartiment de  Prevenire a Infecțiilor  Asociate Asis-
tenței Medicale. Condiții specifice: - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă şcoală postliceală în specialitatea igienă şi sănătate 
publică; - certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M., aviz 
anual  O.A.M.G.M.A.M. şi asigurare malpraxis în termen; - minim 
6 luni vechime în specialitatea studiilor. * 1 post şef birou gradul I 
– Biroul R.U.N.O.S. Condiții specifice: - diplomă de licență în 
specialitatea economică/juridică/administrativă; - minim 2 ani 
vechime în specialitatea biroului. * 1 post referent de specialitate 
gradul II - Compartiment  Achiziții Publice, Contractare. Condiții 
specifice: - diplomă de licență în specialitatea economică/juridică/
administrativă; - minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea 
biroului. * 2 posturi registrator medical principal - Compartiment  
Evaluare şi Statistică Medicală. Condiții specifice: - diplomă de 
studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; - examen 
pentru obţinerea gradului de principal susținut; - minim 4 ani 
vechime în specialitatea postului. Probele concursului se vor 
desfăşura la sediul Spitalului Clinic De Urgenţă De Chirurgie 
Plastică Reparatorie Și Arsuri, conform calendarului următor: - 
21 Iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; - 27 Iulie 2022, ora 10.00 – 
proba interviu. Se poate înscrie la concurs persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii generale: - să fie cetăţean român 
sau cetăţeanul unui stat aparţinând U.E.; - cunoaşte limba 
romană scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; - are capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; - nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea. Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde urmatoarele documente: - cerere de înscriere la concurs, 
adresată conducătorului unității; - act de identitate în original şi 
copie; - documente în original şi copie,  care să ateste nivelul 
studiilor, diplomă şcoală generală, diplomă bacalaureat, diplomă 
de licență, acte care atestă efectuarea unor cursuri/specializări; 
-copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă după data de 01.01.2011, în meserie sau în 
specialitatea studiilor; - cazierul judiciar; - adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie; - curriculum vitae. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs, este 13 Iulie 2022, 
orele 15.00,  reprezentând 10 zile lucrătoare de la afişarea anun-
ţului la sediul spitalului. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei sau la telefon 021/2240947, interior 122: biroul 
RUNOS. Informaţii privind desfăşurarea concursului sunt afişate 
pe pagina de internet a spitalului: www.arsuri.ro.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007 şi O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi completă-
rile ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contrac-
tual din cadrul direcției: -La Serviciului reparaţii construcții: 1 
post de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar şi gaze), poz. 347 
-studii gimnaziale şi calificare în meseria de instalator sanitar şi 
gaze; se solicită o vechime în muncă de 3 ani; nu se solicită 
vechime în specialitate; 1 post de muncitor calificat IV-I (electri-
cian de întreţinere şi reparaţii universale), poz. 348 -studii gimna-
ziale şi calificare în meseria de electrician; se solicită o vechime în 
muncă de 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate. -La Serviciul 
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fabricație și mentenanță utilaje: 1 post de muncitor calificat IV-I 
(sculer S.D.V.), poz. 955 – studii gimnaziale și calificare în meseria 
de sculer S.D.V.; nu se solicită vechime în muncă și/sau speciali-
tate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, până la data de 13.07.2022, ora 
16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată, cu sediul în mun. București, str. Eforie nr.3-5, 
sector 5, corp B, et.1, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se 
vor desfășura la sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din 
mun. București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 și vor consta în 
susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică: 16.08.2022. Ora 
de desfășurare a probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I 
(instalator sanitar și gaze ora 09.00; -pentru postul de muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreţinere și reparaţii universale) ora 
11.00; pentru postul de muncitor calificat IV-I (sculer S.D.V.) ora 
14.00. 2. Interviu: 22.08.2022. Ora de desfășurare a probei: -pentru 
postul de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze) ora 
09.00. -pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de 
întreţinere și reparaţii universale) ora 11.00. -pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (sculer S.D.V.) ora 14.00. Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de participare, documentele necesare, 
bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din 
mun. București, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet 
a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr.355/2007 și O.m.a.i. nr.291/2011, toate cu modificările și comple-
tările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contrac-
tual după cum urmează: -La Serviciul echipament, acțiuni de 
protocol și prestări servicii: -1 post de muncitor calificat IV-I 
(călcător), poz. 875 -studii gimnaziale și calificare de operator 
spălător textile; nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. 
-La Tipografia M.A.I.: -1 post de muncitor calificat IV-I (legător 
manual), poz. 153 – studii gimnaziale și calificare în meseria de 
legător manual în domeniul poligrafic, nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei de concurs, 
până la data de 13.07.2022, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în 
mun. București, str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, et.1, tel.: 
021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor desfășura la sediul 
Direcției Asigurare Logistică Integrată din str. Leaota nr. 1A, 
sector 6, București pentru postul de muncitor calificat IV-I 
(călcător) și la sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată din 
Scheiul de Sus, nr. 23, sector 2, București, pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (legător manual) și vor consta în susținerea 
următoarelor probe: 1. Proba practică: 26.08.2022. Ora de desfășu-
rare a probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I (călcător) 
ora 09.00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (legător 
manual) ora 13.00. 2. Interviu: 01.09.2022. Ora de desfășurare a 
probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I (călcător) ora 
09.00; pentru postul de muncitor calificat IV-I (legător manual) 
ora 13.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 inte-
rior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată din mun. București, str. Eforie, nr.3 sector 5, 
de pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr.355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal 
contractual, după cum urmează: La Serviciul planificare situații 
excepționale și dispecerat –Pază obiective –Clubul „Excelsior” 
București: -1 post de paznic, poz. 69/b -studii gimnaziale și atestat 
profesional de paznic/agent de pază/agent de securitate; nu se 
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -La Serviciul admi-
nistrare spații de cazare –Biroul administrare spații de cazare –
Centrul de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă 
“Paul Greceanu” -București: -1 post de funcționar (recepționer), 
poz. 407 –studii liceale cu diplomă de bacalaureat, calificare de 
recepționer și cunoștințe operare programe (MS Office -Word), se 
solicită vechime în muncă și specialitate de 6 luni; Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs secretarului 
comisiei de concurs, până la data de 13.07.2022, ora 16.00, la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică 
Integrată, cu sediul în mun. București, str. Eforie nr.3-5, sector 5, 
corp B, et. 1, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor 
desfășura la sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată din str. 
Știrbei Vodă nr.24, mun. București și vor consta în susţinerea 
următoarelor probe: 1. Proba scrisă:07.09.2022. Ora de desfășurare 
a probei: -pentru postul de paznic ora 10.00; -pentru postul de 
funcționar (recepționer) ora 13.00. 2. Interviu: 13.09.2022.  Ora de 
desfășurare a probei: -pentru postul de paznic ora 10.00. -pentru 
postul de funcționar (recepționer) ora 13.00. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, documentele necesare, biblio-
grafia și tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse 
Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. 
București, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet a 
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr.355/2007 și O.m.a.i. nr.291/2011, toate cu modificările și comple-
tările ulterioare, 2 posturi de îngrijitor (cameristă), studii gimna-
ziale, la Serviciul Administrare Spații de Cazare –Biroul 
Administrare Spații de Cazare –Centrul de pregătire/refacere a 
capacității de muncă ”Excelsior” Brașov, poz. 528 și poz. 530 din 
statul de organizare al direcției. Se solicită vechime în muncă de 6 
luni; nu se solicită vechime în specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de concurs până la data de 
13.07.2022, ora 16.00 , la sediul Centrului de pregătire și recupe-
rare/refacere a capacității de muncă „Excelsior” Brașov. 
Concursul se va desfășura la sediul Centrului de pregătire și 
recuperare/refacere a capacității de muncă „Excelsior” Brașov din 
str. Matei Basarab, mun. Brașov și vor consta în susţinerea urmă-
toarelor probe: 1. Proba practică: 19.09.2022 ora 10.00. 2. Interviu: 
26.09.2022 ora 10.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot 
obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000 – 1500, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str. Eforie, nr.3 
sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.
ro, secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completă-
rile ulterioare, 1 post de personal contractual -muncitor calificat 
IV-I (bucătar), studii gimnaziale și calificare în meseria de bucătar 
la Serviciul Hrănire –Biroul Hrănire Centre și Baze de Pregătire 
și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă –Centrul de 
Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meri-
dian” Mamaia, poz. 646 din statul de organizare al direcției. Nu 
se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere, 
candidaţii vor prezenta dosarul de concurs până la data de 
13.07.2022, ora 16.00, la sediul Centrului de pregătire și recupe-
rare/refacere a capacității de muncă „Meridian” Mamaia, județul 
Constanța. Concursul se va desfășura la sediul Direcției Asigu-
rare Logistică Integrată din str. Știrbei Vodă, nr.24, mun. Bucu-
rești și va consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba 
practică: 30.08.2022 ora 10.00; 2. Interviu: 05.09.2022 ora 10.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documen-
tele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 
-Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Inte-

grată din mun. București, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de 
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri 
carieră.

l Unitatea Militară 01924 București, cu sediul în șoseaua Bucu-
rești-Ploiești, km. 10,5, Sector 1, București,  organizează concursul 
pentru ocuparea următoarelor posturi astfel: 1.Post vacant de 
execuție de personal civil contractual, contabil șef gr. II cu studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul știinţe economice, master în domeniul știinţe econo-
mice, vechime în muncă minim 5 ani,  vechime în specialitatea 
studiilor  minim 5 ani, din care minim 1 an într- o instituţie  
publică  astfel: -25.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă; -28.07.2022, ora 
09.00 -interviul. -data limită de depunere a dosarelor -16.07.2022, 
ora 15.30. 2.Postul vacant de execuție de economist specialist IA 
cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul economic, finanţe și contabilitate, vechime în 
muncă 6 ani și 6 luni, vechime în specialitatea studiilor de 6 ani și 
6 luni; -21.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă; -26.07.2022, ora 09.00 
-interviul. -data limită de depunere a dosarelor - 16.07.2022, ora 
15.30. 3.Post vacant de execuţie  de contabil I cu studii medii  cu 
diplomă de bac în domeniul economic sau absolvirea unui curs de 
formare/pregătire care să ateste calificarea în domeniul economic 
cu o vechime în muncă de 1 an și în specialitate minim 6 luni 
astfel: -21.07.2022, ora 12.00 -proba scrisă; 26.07.2022, ora 12.00 
-interviul. -data limită de depunere a dosarelor -16.07.2022, ora 
15.30. 4.Post vacant de personal civil contractual,  muncitor cali-
ficat I- electrician în cadrul formaţiunii de cazarmare valabilă 
pentru cazarma 912 București studii medii, curs de calificare de 
electrician și o vechime în muncă de  1 an, astfel: -21.07.2022, ora 
12.00 -proba scrisă; -26.07.2022, ora 12.00 -interviul. -data limită 
de depunere a dosarelor -15.07.2022, ora 15.30. 5.Post vacant de 
execuție de tehnician tr. I în cadrul formaţiunii de cazarmare 
(valabilă pt. cz. 912), studii medii, curs de calificare de tehnician în 
construcţii și lucrări publice și o vechime în muncă de  3 ani și 6 
luni, astfel: -21.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă; -26.07.2022, ora 
09.00 -interviul. -data limită de depunere a dosarelor -16.07.2022, 
ora 15.30. 6.Post vacant de execuţie de  personal civil contractual, 
muncitor calificat I -ospătar în cadrul Căminului Militar de 
Garnizoană ctg. I Brașov studii medii, curs de calificare de 
ospătar și o vechime în muncă de  1 an, astfel: -21.07.2022, ora 
10.00 -proba scrisă; -26.07.2022, ora 10.00 -interviul. -data limită 
de depunere a dosarelor -15.07.2022, ora 15.30. 7.Post vacant de 
personal civil contractual, asistent medical principal, asigurare 
medicală cu diplomă de școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare  cu o vechime în muncă de  1 
an, vechime în specialitate minim 1 an astfel: -21.07.2022, ora 
10.00 -proba scrisă; -26.07.2022, ora 10.00 -interviul. -data limită 
de depunere a dosarelor -16.07.2022, ora 15.30. 8.Post vacant de 
execuție de personal civil contractual, expert gr. I la Depozitul 
Intermediar de Arhivă Ploiești cu studii superioare diplomă de 
licenţă, vechime în muncă 3 ani: -22.07.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă; -27.07.2022, ora 10.00 -interviul. -data limită de depunere a 
dosarelor -16.07.2022, ora 15.30. -Dosarele de concurs se depun la 
sediul U.M 01924 București, șos. București -Ploiești, km. 10,5. 
-Informații suplimentare pot fi obținute de la secretarul comisiei 
de concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.

l Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, cu sediul 
în localitatea Timișoara, strada Martir Marius Ciopec nr.1, 
judeţul Timiș organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) 
posturi contractuale temporar vacante cu 0,5 normă fiecare de: 
asistent medical medicină generală (PL), perioadă determinată, 
vechime minimă în specialitate de 6 luni, din cadrul Comparti-
mentului de Recoltare Sânge Total și Componente Sanguine, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările 
ulterioare: Concursul se va desfășura la sediul instituției, astfel: 
-Proba scrisă: în data de 25 iulie 2022, ora 09.00; -Proba interviu: 
în data de 27 iulie 2022, ora 11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
școală postliceală sanitară; -vechime: minim 6 luni în specialitate; 
Condiții generale: -îndeplinește condițiile de studii, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; Diplomă de bacalaureat; Certificat de membru OAMG-
MAMR însoțit de avizul anual, pentru specialitatea generalist; 
adeverință de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., 
conf.H.G.nr.35/2015; poliță asigurare malpraxis în termen; are 
capacitate deplină de exercițiu; cunoștinţe de operare PC; stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate;  nu a fost condamnat/ă definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, 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. Pentru înscriere la concurs candidaţii vor 
depune dosarele de participare în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină 
Timișoara -Serviciul de Resurse-Umane. Relații suplimentare 
privind condițiile specifice și bibliografia sunt disponibile la sediul 
unității: Str.Martir Marius Ciopec nr.1, persoană de contact: 
Zarici Slavita tel/fax 0256/482.271 sau 0721.700.829, e-mail: 
crtstimisoara2@gmail.com.

l Primăria Comunei Sărulești cu sediul în Comuna Sărulești, sat 
Sărulești-Gară, str.Mihail Andricu nr.19, judeţul Călărași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
șofer conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 22.07.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii gimnaziale; -nu necesită vechime; -să 
dețină permis de conducere autoturisme categoria B; -cetăţenia 
română; -vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; -nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Comunei Sărulești, sat Sărulești-Gară, 
str.Mihail Andricu nr.19, județul Călărași. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Sărulești, sat Sărulești-Gară, str.Mihail 
Andricu nr.19, județul Călărași, persoană de contact: Secretar 
General, Suditu Mihaela, telefon 0242/311.935.

l Primăria Comunei Sărulești cu sediul în Comuna Sărulești, sat 
Sărulești-Gară, str.Mihail Andricu nr.19, judeţul Călărași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
muncitor calificat conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 
21.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de 22.07.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii gimnaziale; -nu necesită 
vechime; -cetăţenia română; -vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 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 Comunei Sărulești, 
sat Sărulești-Gară, str.Mihail Andricu nr.19, județul Călărași. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Sărulești, sat 
Sărulești-Gară, str.Mihail Andricu nr.19, județul Călărași, 
persoană de contact: Secretar General, Suditu Mihaela, telefon 
0242/311.935.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Vaslui cu sediul în Județul Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui-Iași 
Nr.1, organizează concurs de recrutare în data de 21.07.2022 
-proba scrisă, ora 10.00 și în data de 26.07.2022 -interviul, ora 
10.00, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011, după cum 
urmează: Centre destinate îngrijirii copilului și familiei: Denu-
mirea serviciului/compartimentului/centrului; Numărul de 
posturi și condițiile specifice: Complexul de Servicii Comunitare 
pentru Persoana cu Dizabilități Bârlad 3 posturi de lucrător social 
la Serviciul Specializat pentru Copiii cu Dizabilități -Casa de Tip 
Familial Nr.1: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime în muncă -minim 6 luni; 1 post de lucrător social la 
Serviciul Specializat pentru Copiii cu Dizabilități -Casa de Tip 
Familial Nr.5: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime în muncă -minim 6 luni; 1 post de lucrător social la 
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime în muncă -minim 6 luni; 1 post de muncitor necalificat I 
la Compartimentul Administrativ: Studii medii/generale; 
Vechime în muncă -minim 3 ani. Complexul de Servicii Comuni-
tare Nr.1 Vaslui: 1 post de administrator I la Compartimentul 
Administrativ: Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime în muncă -minim 3 ani. Complexul de Servicii Comuni-
tare pentru Copilul cu Dizabilități Vaslui: 1 post de asistent social 
debutant la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copilul cu Diza-
bilități: Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul -asistență socială; Vechime în specialitatea studiilor -nu 
este necesară. Centre destinate protecției persoanelor adulte: 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Diza-
bilități Bârlad: 3 posturi de infirmier/ă: Studii medii/generale; 
Vechime în muncă -minim 6 luni. 1 post de kinetoterapeut debu-
tant: Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul -kinetoterapie; Vechime în specialitatea studiilor -nu este 
necesară; Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși: 
2 posturi de infirmier/ă la Centrul de Abilitare și Reabilitare 
pentru Persoana Adultă cu Dizabilități: Studii medii/generale; 
Vechime în muncă -minim 6 luni; 1 post de muncitor calificat I 
(bucătar) la Compartimentul Administrativ: Studii medii/gene-
rale; Curs de calificare în meseria de bucătar; Vechime în muncă 
-minim 7 ani; 1 post de de terapeut ocupațional la Centrul de 
Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități: 
Studii universitare absolvite cu diplomă de licență; Vechime în 
specialitatea studiilor -minim 6 luni; Centrul de Îngrijire și Asis-
tență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bogești: 2 posturi de 
infirmier/ă: Studii medii/generale; Vechime în muncă -minim 6 
luni; Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Rânzești: 1 post de infirmier/ă: Studii medii/generale; 
Vechime în muncă -minim 6 luni; Ansamblul de Locuinșțe Prote-
jate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vaslui: 1 post de tera-
peut ocupațional la Locuința Protejată (LMP) Chițoc-Lipovăț: 
Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
-psihologie; asistență socială; sociologie; Vechime în specialitatea 
studiilor -minim 6 luni; 1 post de terapeut ocupațional la Locuința 
Protejată (LMP) Ștefan cel Mare: Studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență; Vechime în specialitatea studiilor -minim 6 
luni. Locul de desfășurare al concursului -sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui din strada 
Șoseaua Națională Vaslui-Iași, Nr.1. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Vaslui (30.06.2022-13.07.2022). Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G.R.nr.286/2011, actualizată. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Vaslui- Compartiment Gesti-
onarea Resurselor Umane și la nr. de telefon: 0235/315.138, 
int.1110 sau 1111.

l Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de 
Management al Deșeurilor din Judeţul Satu Mare, cu sediul în 
Satu Mare, str.P-ţa 25 Octombrie nr.1, judeţul Satu Mare, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
Muncitor calificat I cu normă întreagă și Muncitor necalificat I cu 
program de 4 ore/zi, 20 ore pe saptămână, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la Depozitul 
Regional Deșeuri Doba loc, Doba DJ 194 Terebesti Sătmarel Km 
15+120, jud.Satu Mare astfel: -Proba practică (proba unică) în 
data de 21.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs 

candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru 
postul de Muncitor calificat I: -studii: medii/generale; -vechime în 
muncă: 4 ani; -vechime în specialitate: fără vechime; -cursuri 
calificări: curs de calificare profesională stivuitorist. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții pentru postul de Muncitor necalificat I, cu 
program de 4 ore/zi, 20 ore pe saptămână: -studii: studii medii/
generale; -vechime în muncă: fără vechime. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 pentru personalulul 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
Condiții speciale: Nu pot participa la concurs persoanele care au 
avut abateri disciplinare. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a 
la Depozitul Regional Deșeuri Doba loc, Doba DJ 194 Terebesti 
Sătmarel Km 15+120, jud.Satu Mare. Relaţii suplimentare la 
sediul SPASIMD Satu Mare, persoană de contact Verzes Monica, 
telefon 0785.294.211.

l Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de 
Management al Deșeurilor din Judeţul Satu Mare, cu sediul în 
Satu Mare, str.P-ţa 25 Octombrie nr.1, judeţul Satu Mare, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacant de: Muncitor calificat I, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la Depozitul Regional Deșeuri Doba 
loc, Doba DJ 194 Terebești Sătmărel Km 15+120, jud.Satu Mare 
astfel: -Probă practică (probă unică) în data de 21.07.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: studii medii/generale; 
-vechime în muncă: 4 ani; -vechime în specialitate: fără vechime; 
-cursuri calificări: curs calificare profesională mașinist la mașini 
pentru terasamente. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011 pentru personalulul contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Condiții speciale: Nu pot participa la 
concurs persoanele care au avut abateri disciplinare. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la Depozitul Regional Deșeuri Doba loc, 
Doba DJ 194 Terebesti Sătmarel Km 15+120, jud.Satu Mare.
Relaţii suplimentare la sediul SPASIMD Satu Mare, persoană de 
contact Verzes Monica, telefon 0785.294.211.

l Ministerul Sănătății Agenția Națională a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale din România Str. Av. Sănătescu nr.48, 
sector 1, 011478 București, Tel: +4021-317.11.00, Fax: +4021-
316.34.97, www.anm.ro. Organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedetermi-
nată, în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare, respectiv: 1.Biroul de Consultanță 
Științifică: -1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni 
vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. 2.Direcția Resurse Umane și Managementul 
Calității, Serviciul asigurarea calității și registratură/Comparti-
ment asigurarea calității, etică și integritate: -1 (unu) post post 
referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în 
specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeter-
minată; 3.Biroul audit Intern: -1 (unu) post auditor IA, nivel studii 
S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime  în specialitate, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată; 4.Direcția Proceduri 
Europene, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Comparti-
ment Calitate Medicamente: -1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii 
S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post expert 
gr.IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator 
farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime  în specialitate, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; 5.Direcția Administrație 
Generală și Asistență Financiară Externă, Compartiment admi-
nistrativ și patrimoniu: -1 (unu) post referent de specialitate gr.IA, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică 
sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă; -1 (unu) 
referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime 
în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; -1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime 
în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată; 6.
Direcția Evaluare Tehnologii Medicale, Compartiment validare și 
analiză date medicale: -2 (două) posturi expert gr.IA, nivel studii 
S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post expert gr.IA, nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), 
farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; 7.Direcția Generală Inspecție Farmaceutică: a)
Direcția Inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV: -2 (două) posturi 
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medica-
mente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată; b)
Direcția Supravegherea Calităţii Medicamentelor și Unităţi Teri-
toriale, Birou alerte, medicamente falsificate: -1 (unu) post 

inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate (farmacie), farmacist specialist, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post inspector de 
specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate 
(farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 8.Serviciul 
Emitere Autorizații: -1 (unu) post  referent de specialitate gr.IA, 
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, 
chimie industrială, tehnologie chimică), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Concursul se organizează la sediul Agenției 
Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din 
România din București, în Str.Av.Sănătescu nr.48, sector 1, 
011478, București, conform calendarului de concurs și va conţine 
două probe: probă scrisă în data de 21.07.2022, ora 10.00, și proba 
interviu în data de 28.07.2022, ora 10.00, pentru: -Direcția Resurse 
Umane și Managementul Calității, Serviciul asigurarea calității și 
registratură/Compartiment asigurarea calității, etică și integri-
tate; -Biroul Audit Intern: Direcția Proceduri Europene, Serviciul 
Evaluare Proceduri Europene,  Compartiment Calitate Medica-
mente: -Direcția Administrație Generală și Asistență Financiară 
externă, Compartiment administrativ și patrimoniu: -Direcția 
evaluare tehnologii medicale, compartiment validare și analiză 
date medicale: -Direcția generală inspecție farmaceutică; c)
Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV; d)Direcția supra-
vegherea calităţii medicamentelor și unităţi teritoriale, Birou 
alerte, medicamente falsificate: -Serviciul emitere autorizații. 
Concursul se va desfășura la sediul Agenției Naționale a Medica-
mentului și Dispozitivelor Medicale din România din București, 
în B-dul Nicolae Titulescu nr.58, sector 1, București, conform 
calendarului de concurs și va conţine două probe: probă scrisă în 
data de 21.07.2022, ora 10.00, și proba interviu în data de 
28.07.2022, ora 10.00, pentru: -Birou consultanță științifică. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic, până la data 
de 12.07.2022, ora 15.00, la sediul str.Av.Sănătescu nr. 48, Sector 1, 
Bucuresti și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Tematica și bibliografia se afișează la sediul 
Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
din România și pe site-ul https://www.anm.ro/despre-institutie/
cariera/. Selecția dosarelor -13.07.2022, ora 15.00; Proba scrisă 
-21.07.2022, ora 10.00; Proba interviu -28.07.2022, ora 10,00. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs -12.07.2022, 
ora 15.00. Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, tel. 
+4021-317.11.00, int.307, 418, 409.

l Primăria Comunei Horia, Județul Neamț, cu sediul în comuna 
Horia, str.Pietrei nr.1, judeţul Neamț, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor necalificat, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 25.07.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii: generale; -vechime: nu necesită vechime; 
-disponibilitate pentru lucru peste program sau la ore neprevă-
zute; -permis de conducere categoria B. 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 Comunei Horia, Județul Neamț. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Horia, persoană 
de contact: Inspector principal Gură-Mare Ioana-Alexandra 
telefon 0233/747.462, fax 0233/747.462.

l Primăria Comunei Horia, județul Neamț, cu sediul în comuna 
Horia, str.Pietrei nr.1, judeţul Neamț, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: registrator gestionar, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 28.07.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii: medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: nu necesită vechime; -disponibilitate pentru lucru 
peste program sau la ore neprevăzute; -permis de conducere 
categoria B. 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 Primă-
riei Comunei Horia, Județul Neamț. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Horia, persoană de contact: Inspector prin-
cipal Gură-Mare Ioana-Alexandra telefon 0233/747.462, fax 
0233/747.462.

l Spitalul Judeţean De Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor 
posturilor vacante: un post vacant de referent de specialitate, grad 
profesional debutant, nivel de studii S, la Serviciul Administrativ, 
Aprovizionare, Transport și un post vacant de muncitor calificat 
IV- fochist, nivel de studii G, la Atelierul de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri. A. Denumirea postului: 1 post vacant de 
referent de specialitate, grad profesional debutant, nivel de studii 
S, la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport; 1 post 
vacant de muncitor calificat IV- fochist, nivel de studii G, la 
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Atelierul de Întreținere și Reparații Instalații, Utilaje. B. Condiţii 
de participare la concurs. 1.Pentru postul de referent de speciali-
tate, grad profesional debutant: 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 și a crite-
riilor 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 
universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; c) condiţii de vechime: -. 2.Pentru postul muncitor calificat 
IV- fochist, nivel de studii G: 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 și 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)condiţii 
de vechime: -. d)perfecționări: -calificare în meseria de fochist; 
-autorizație ISCIR pentru cazanele de abur și apă caldă- Clasa C, 
vizată la zi. C.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCUR-
SULUI. 1.Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs- 
în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afișării/publicării 
anunţului (29.06.2022-12.07.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina. 2.Selecţia dosarelor de înscriere: 
13.07.2022-14.07.2022. 3.Data probei scrise: 21.07.2022, ora 09.00. 
4.Data probei de interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. 5.Locul desfășurării probelor- sediul 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sala de ședințe din 
Ambulatoriul integrat spitalului. D.MENŢIUNI. Bibliografia și 
tematica de concurs sunt afișate la sediul unităţii și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro), și relaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina, telefon 
0736.373.205, persoană de contact Ciulu Maria Talida.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.Crișan,  nr.5, 
organizează concurs de recrutare pentru ocupare a 8 (opt) posturi 
vacante de infirmieră, treapta debutant, nivel studii M/G, și 
2(două) posturi vacante de infirmieră, nivel studii G, pe durata 
nedeterminată, cu normă întreagă. A. Denumirea  postului: 1 post 
vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la 
Secția medicină internă; 1 post vacant de infirmieră, treaptă 
debutant, nivel de studii M/G, la Secția oncologie medicală; 2 
posturi vacante de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii 
M/G, la Secția cardiologie; 1 post vacant de infirmieră, treaptă 
debutant, nivel de studii M/G, la Secția recuperare, medicină 
fizică și balneologie; 1 post vacant de infirmieră, treapta debutant, 
nivel de studii M/G , la Secția ortopedie și traumatologie; 1 post 
vacant de infirmieră, treapta debutant, nivel de studii M/G , la 
Secția pediatrie; 1 post vacant de infirmieră, treapta debutant, 
nivel de studii M/G , la Bloc operator (central); 2 posturi vacante 
de infirmieră, nivel de studii G, la Compartimentul recuperare 
neuromotorie copii. B. Condiţii de participare la concurs: a) să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b) studii minime: școala  generală, c) Curs de  infirmieră pentru 
funcția de infirmieră; d) condiţii de vechime: -pentru infirmieră 
debutantă- fără vechime; -pentru infirmieră- 6 luni vechime în 
activitate. C. Condiţii de desfășurare a concursului. 1. Data și 
locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs- în termen de 10 
zile lucrătoare  de la data afișării /publicării anunţului (29.06.2022-
12.07.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina. 2. Selecţia dosarelor de înscriere: 13.07.2022-14.07.2022. 
3.Data probei scrise: 21.07.2022, ora 09.00. 4. Data probei de 
interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. 5.Locul desfășurării probelor: sediul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul integrat 
spitalului. D. Menţiuni. Bibliografia și tematica de concurs sunt 
afișate la sediul unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro), 
și relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţa Slatina, telefon 0736.373.205, persoană de 
contact: Racheru Mariana.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iași organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post 
vacant, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011 modificată și completată de HG 1027/2014: 1 
post de economist specialist IA în cadrul Serviciului financiar- 
contabilitate. Concursul constă în următoarele etape succesive: 
selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și probă interviu. 
Condiţii de desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 30.06.2022-13.07.2022, ora 14.00. 
2. Data și ora organizării probei scrise: 21.07.2022, ora 10.00. 3.
Data și ora interviului: 27.07.2022, ora 10.00. 4.Locul depunerii 
dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea 
postului de economist IA: studii: absolvent de învățământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de licență, în domeniul 
economic, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cunoștințe 
operare Microsoft Office (Word, Excel). Anunţul de concurs, 
bibliografia și tematica sunt afișate la avizier și pe site-ul unităţii 
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana 
care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane: telefon 0730.260.239.

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 unui post contractual de conducere, vacant, 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 generală monitorizare- Agenția terito-
rială Nord-Vest- șef agenție, gradul profesional II- 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 
economic, tehnic, juridic, administrație publică, etc.; vechime în 
specialitatea studiilor 3 ani. Concursul se organizează în data de 
22.08.2022- proba scrisă și în data de 26.08.2022- interviul, la 
sediul ANRSC. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la 
sediul ANRSC, până la data de 13.07.2022, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până vineri între orele 10.00-13.00. Condi-
țiile 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 Liceul Tehnologic Special Beethoven cu sediul în Craiova,  str. 
Beethoven, nr.2,  jud. Dolj, organizează concurs conform teme-
iului legal HG 286/23.03.2011 modificată și completată de HG 
nr.1027/2014 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată de: Medic specialist (medicină de 
familie), 1 post cu 0.5 normă; Îngrijitor (curățenie) tr.I, 1 post cu 
normă întreagă; Muncitor calificat tr.III (instalator sanitar)- 1 
post cu normă întreagă; Muncitor calificat tr.II (electrician)- 1 post 
cu normă întreagă; Magaziner tr.I- 1 post cu normă întreagă. 
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul Medic 
specialist: -studii superioare în specialitatea medicină de familie; 
-vechime: minim 1 an ca medic specialist. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul Îngrijitor: -studii medii; 
-vechime: minim 4 ani. Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul Muncitor calificat tr.III (instalator sanitar): -studii 
medii; -vechime: minim 7 ani. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul Muncitor calificat tr.II (electrician): -studii 
medii; -vechime: minim 10 ani. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul Magaziner: -studii medii; -vechime: minim 

4 ani. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă 
în data de: 21.07.2022, ora 09.00, la sediul instituției; -proba prac-
tică în data de: 26.07.2022, ora 09.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de: 28.07.2022, ora 09.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor depune dosarele de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a III-a la sediul unităţii din Craiova, str. Beethoven 
nr.2. Relaţii suplimentare la sediul unităţii, persoana de contact: 
Georgeta Vanaucec tel. 0251.414.884.

l Şcoala Gimnazială Segarcea,  cu sediul în orașul Segarcea, str.
Unirii, nr.35A, judeţul Dolj, organizează concurs conform HG 
nr.286/23.03.2011 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante 
pe perioadă nedeterminată de: Muncitor, normă întreagă. 
Concursul se va desfășura după următorul calendar: -Proba scrisă 
în data de 21.07.2022, ora 09.00; Proba interviu în data de 
22.07.2022, ora 09.00. Concursul se va desfășura la următoarea 
adresa: orașul Segarcea, str.Crinului, nr.1, judeţul Dolj. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii sau profesionale cu calificare în unul 
dintre domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, instalatii (gaze, 
apă, tehnico-sanitare), -vechime în muncă: 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 următoarea adresa: orașul Segarcea, 
str.Crinului, nr.1, judeţul Dolj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcolii Gimnaziale Segarcea, persoană de contact: Turculeanu 
Floriana, telefon: 0769.033.077.

l Primăria Orașului Tășnad, cu sediul în Tășnad, str.Lăcrămioa-
relor, nr. 35, județul Satu Mare, anunță concurs de recrutare 
pentru funcția contractuală de execuție vacantă pe perioada 
nedeterminată de Asistent medical-medicină generală/pediatrie 
cu studii PL în carul „Cabinetului medical școlar”, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul Primariei 
orașului Tășnad, astfel: Proba scrisă este programată în data de: 
25.07.2022, ora 12.00; Proba interviu: Se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucratoare de la susținerea probei scrise, data și ora 
probei interviu se afisează odata cu rezultatele la proba scrisă. 
Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent 
medical:-Diplomă de școală sanitara postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. HG 
797/1997 specialitatea medicină generală sau pediatrie; -vechime 
în specialitatea studiilor 3 ani în profesia de asistent medical în 
specialitatea de asistent medical generalist sau pediatrie; -dovada 
deținerii Certificatului de membru și a asigurării de răspundere 
civilă, în termen de valabilitate, -adeverință de înscriere la concurs 
eliberata de OAMGMAMR conf. HG nr.35/2015 a  OAMGAMR, 
-Certificat de integritate comportamentală în termen de valabili-
tate. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în  Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituției. 
Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Tășnad, tel. 
0261.825.860.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, 
strada Libertății, numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post asistent 
medical principal în cadrul Farmaciei 2; Condiții specifice de 
participare la concurs pentru funcția de asistent medical prin-
cipal: -Studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă, în specialitatea asistent medical de farmacie; -Certificat 
membru însoțit de avizul anual eliberat de OAMGMAMR -în 
termen; -Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad principal; 
-Vechime: 5 ani vechime în specialitate. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 22.08.2022, ora 
10.00, proba scrisă, iar proba interviului se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora 
probei interviu se afișeaza odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare; Taxa de participare la concurs este de 100Lei și va fi achitată 
la casieria unității. Bibliografia și relații suplimentare la avizierul 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS 
sau la telefonul 0247/306.723.     

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, 
strada Libertății, numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post îngrijitoare 
în cadrul Laboratorului de Analize Medicale. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru funcția de îngrijitoare: -Studii: 
școală generală; -Vechime: fără vechime în specialitate. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 
16.08.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar proba interviului se va 
susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise, data și ora probei interviu se afișeaza odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare; Taxa de participare la concurs este 
de 100Lei și va fi achitată la casieria unității. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexan-
dria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.     

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, 
strada Libertății, numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post infirmieră 
în cadrul Compatimentului Ortopedie. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru funcția de infirmieră: -Studii: școală 
generală; -Curs de infirmiere; -Vechime: 6 luni vechime în specia-
litate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în data de 04.08.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar proba 
interviului se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Taxa de participare la 
concurs este de 100Lei și va fi achitată la casieria unității. Biblio-
grafia și relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.     

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, 
strada Libertății, numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post asistent 
medical principal fizioterapie (masseur) în cadrul Secției Recupe-
rare. Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția de 
asistent medical principal: -Studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă, în specialitatea balneo-fizioterapie; 
-Certificat membru însoțit de avizul anual eliberat de OAMG-
MAMR -în termen; -Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad 
principal; -Vechime: 5 ani vechime în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 
08.08.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar proba interviului se va 
susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Taxa de participare la concurs este 
de 100Lei și va fi achitată la casieria unității. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexan-
dria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.

l Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” București, cu sediul în București, Sector 2, Şos.
Fundeni nr.258, organizează concurs pentru ocuparea unor 
funcţii contractuale temporar vacante pe perioadă determinată, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011, de: -1 post -Asistent medical 

principal generalist; -3 posturi -Asistent medical generalist. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
14.07.2022, ora 09.00; -Proba interviu în data de 20.07.2022, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -Asistent medical principal genera-
list: -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; 
-adeverinţă de grad principal; -5 ani vechime ca asistent medical; 
-Asistent medical generalist: -diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă; -6 luni vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 
06.07.2022, ora 12.00, la sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” București, din București, 
Sector 2, Şos.Fundeni nr.258. Concursul se va desfășura la sediul 
Institutului. Relaţii suplimentare la sediul: București, Sector 2, 
Şos.Fundeni nr.258, Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0314/251.519. Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt 
afișate la avizier și pe site-ul unităţii: www.cardioiliescu.ro secţi-
unea Informaţii -Concursuri.

l Baza pentru Logistică a Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, cu sediul în București, Bdul.Iuliu Maniu, nr.63, sector 
6, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de 
personal contractual de muncitor calificat IV-I din cadrul Biro-
ului Administrare Patrimoniu Imobiliar. Pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din HG nr.286/2011, studii medii sau gimnaziale, 
cursuri sau studii tehnice de specialitate cel puțin una din specia-
litățile instalații electrice/sanitare/construcții, nu se cere vechime 
în specialitatea studiilor, să fie declarate apt medical și psihologic. 
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta, până la data de 
12.07.2022, ora 14.00, la Compartimentul Resurse Umane, dosarul 
de concurs. Concursul se va desfășura la sediul unităţii constând 
în probă scrisă- 08.08.2022, ora 10.00 și interviu- 11.08.2022, ora 
10.00. Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 09.00–14.00, la telefon 021.434.69.79, interior 19929.

l Baza pentru Logistică a Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, cu sediul în București, Bdul.Iuliu Maniu, nr.63, sector 
6, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de 
personal contractual de muncitor calificat IV-I din cadrul Biro-
ului Administrare Patrimoniu Imobiliar. Pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din HG nr.286/2011, studii gimnaziale, studii tehnice 
de specialitate (construcţii), nu se cere vechime în specialitatea 
studiilor, să fie declarate apt medical și psihologic. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta, până la data de 12.07.2022, ora 
15.00, la Compartimentul Resurse Umane, dosarul de concurs. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii constând în probă 
scrisă- 09.08.2022, ora 10.00 și interviu- 12.08.2022, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 
09.00–14.00, la telefon 021.434.69.79, interior 19929.

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 următorului 
post contractual vacant: 1 post Şef birou (S), gradul II, Birou 
Management Proiecte, normă întreagă. Condiţii specifice: a)studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul fundamental al știinţelor sociale, ramura 
științe economice; b) minimum 7 ani vechime în specialitatea 
studiilor; c)minimum 5 ani activitate desfășurată în cadrul unei 
instituții publice; d)minimum 5 ani experiență în poziții de condu-
cere, e)experiență în specialitatea biroului; f)abilităţi de comuni-
care; g)disponibilitate pentru lucrul peste program; h)cunoștințe 
de limba engleză; i)cunoștinţe operare PC: Microsoft Office 
(Word, Excell); Internet Explorer. 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 12.00. Interviul va avea loc în data de 10.08 2022, 
începând cu ora 12.00. Data limită până la care candidaţii pot 
depune actele pentru dosarul de concurs este 22.07.2022, ora 
12.00. Persoană de contact: Linda Peschir, tel.021.893.31.50, 
e-mail: resurse.umane@afcn.ro. 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 Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, organizează, la sediul 
instituției din Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.
Dâmbovița, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante: Asistent medical 1 post Secția Gastroenterologie, Asis-
tent medical 1 post Secția Neurologie, Asistent medical principal- 
3 posturi, Secția ATI, Asistent medical 1 post Centrul de 
Hemodializă, Asistent medical- 1 post Blocul Operator, Asistent 
medical- 1 post Lab. de Analize Med, Asistent medical debutant- 2 
posturi, Bucătărie Dietetică, Asistent medical principal- 1 post, 
Comp. Ch. Plastică, Microchir. Rec, Asistent medical- 1 post- 
Secția Neurologie, Asistent medical- 1 post Comp. Îngrjiri Palia-
tive, Registrator medical- 1 post- Spitalizare de zi, Registrator 
medical- 1 post- Secția Medicina Internă I, Registrator medical- 1 
post- Ambulatoriu Integrat- Inf. Fișier, Registrator medical 
debutat- 1 post Ambulatoriu Integrat- Inf. Fișier, Registrator 
medical debutant- 1 post UPU SMURD cu punct de lucru la Titu, 
Registrator medical 1 post Secția Psihiatire IV- locația Gura 
Ocniței Ochiuri, Registrator medical debutat- 1 post- Secția 
Neurologie, Asistent social- 1 post- UPU SMURD cu punct de 
lucru la Titu, Asistent social principal- 1 post UPU SMURD cu 
punct de lucru la Titu, Infirmier debutant-  1 post Secția Psihiatrie 
Acuți, Infirmieră- 1 post- Secția Medicină internă I, Infirmieră 
debutant- 1 post- Secția Rec. Neuromotorie II- Locația Gura 
Ocniței copii, Infirmieră debutant- 1 post Secția Rec. Neuromo-
torie I- Locația Gura Ocniței copii, Kinetoterapeut- 1 post Secția 
Ortopedie- Traumatologie, Kinetoterapeut- 1 post- Secția rec. 
Med. Fiz. și Balneologie, Supraveghetor bolnavi debutant- 1 post 
Comp. Psihiatrie pediatrică, Supraveghetor bolnavi debutant- 1 
post Secția Psihiatie I- Locația Gura Ocniței Ochiuri, Infirmier 
debutant- 1 post Comp. Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabo-
lice, Infirmier debutant- 1 post Secția Oncologie, Kinetoterapeut 
debutant- 1 post Lab. Rec. Med. Fiz. Balneologie 2- Gura Ocniței 
copii, FizioKinetoTerapeut- 1 post- Secția Rec. Med. Fiz. Balneo-
logie, Asistent medical debutant- 1 post Compartiment Dermato-
venerologie, Asistent medical debutant- 1 post Secția Cardiologie, 
Asistent Medical debutant- 1 post Secția Chirurgie Generală- sala 
pansamente, Asistent medical debutant- 1 post Compartmentul 
chirurgie plastică, microchirurgie recuperatorie, Asistent medical 
debutant- 1 post- Secția Pediatrie, Asistent medical debutant- 1 
post- Spitalizare de zi, Asistent medical debutant- 1 post Blocului 
Operator (pentru sala de operații ortopedie), Infirmier debutant- 1 
post- Secția ORL, Infirmier debutant- 1 post- Secția Medicină 
Internă I, Asistent medical debutant- 1 post- Compartiment 
Dermatovenerologie. Total: 44. Concursul se va desfășura astfel 
pentru asistenți: Proba scisă în data de 28.07.2022, Interviu în data 
de 04.08.2022, la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgo-
viște. Concursul se va desfășura astfel pentru kinetoterapeuți, 
fiziokinetoterapeut, registratori: Proba scrisă în data de 
03.08.2022, Interviu în data de 10.08.2022, la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Târgoviște. Concursul se va desfășura astfel 
pentru infirmieri, supraveghetori: Proba scisă în data de 
11.08.2022, Interviu în data de 19.08.2022, la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Târgoviște. Condiții specifice de participare 
la concurs: îndepliniște condițiile prevăzute de Ord. MS 
nr.1470/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
Pentru posturile de asistent medical debutant: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă; sau -diplomă de studii post-
liceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru posturile de asistent 
medical: -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; 
-diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, -6 luni vechime în specialitate, -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de asistent medical 
principal și asistent social principal: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform  Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 

-examen pentru obținerea gradului de principal, -5 ani vechime ca 
asistent medical, -concurs pentru ocuparea postului. Pentru 
posturile de asistent social: -diplomă de școală sanitară, postli-
ceală sau echivalentă; sau -diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, -6 luni 
vechime în specialitate, -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru postul de kinetoterapeut DEBUTANT: -diplomă de licență 
în specialitate, -concurs pentru ocuparea postului. Pentru postu-
rile de kinetoterapeut: -diplomă de licență în specialitate, -6 luni 
vechime în specialitate, -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru postul de fiziokinetoterapeut: -diplomă de licență în 
specialitate, -6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer 
medical, -concurs pentru ocuparea postului. Pentru posturile de 
registrator medical: -diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii, -6 luni vechime în activitate, -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de registrator medical 
debutant: -diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de 
studii medii, -concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul de 
infirmieră: -școala generală, -Curs de infirmiere organizat de Ord.
Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali 
din România sau curs de infirmiere organizat de furnizorii auto-
rizați de Min. Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea 
MS, Direcția Generală resurse Umane și Certificare, -6 luni 
vechime în activitate, -concurs pentru ocuparea postului. Pentru 
posturile de infirmieră debutantă: -școala generală, -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de supraveghetor 
bolnavi debutant: -școala generală, -concurs pentru ocuparea 
postului. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Spitalului Județean 
de Urgența din Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. 
Dâmbovița. Condițiile de paricipare la concurs, bibliografia și 
actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere sunt 
afisate la sediul unitatii și pe pagina de internet a unitații 
(spitaldb.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
RUNOS- telefon: 02451.631582 și pe site-ul Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște, sptadmin@spitaldb.ro

l Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în Mun.
Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud. Dâmbovița, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului de conducere: -post de 
director financiar contabil, cu normă întreagă, studii superioare 
de lungă durată, pe perioadă determinată, conform HG nr. 
286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare și Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare și ale OMS nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a concur-
surilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017. Condiții specifice: -absolvenți de învățământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă 
în profil economic; -au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor; -dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite 
în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaș-
tere a reglementărilor europene în domeniu. Concursul se va 
desfășura astfel: Concursul/examenul se desfășoară la sediul 
Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în Mun.
Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu nr.48, și cuprinde următoarele 
probe de evaluare: -25.07.2022, ora 09.00: test-grilă/lucrare scrisă 
de verificare a cunoștinţelor din legislaţia specifică postului; -25.07 
2022, ora 13.00: susţinerea proiectului de specialitate pe o temă 
din domeniul de activitate al postului; -25.07.2022, ora 14.00: 
interviul de selecţie. Documentele solicitate candidaților, condi-
țiile generale pentru ocuparea postului, tematica și bibliografia, 
sunt afișate la sediul unității și pe site-ul spitalului. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs până în data de 
13.07.2022, ora 12.00, la Serviciul RUNOS din Mun. Târgoviște, 
str. Tudor Vladimirescu nr.48, jud.Dâmbovița. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul SJUT, la Serviciul RUNOS- telefon: 
02451.631582 int. 1824 și pe site-ul Spitalului Județean de Urgență 
Târgoviște, sptadmin@spitaldb.ro

l Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în Mun.
Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud. Dâmbovița, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului de conducere: -post de 
director medical, studii superioare de lungă durată, pe perioadă 
determinată, conform HG nr. 286/23.03.2011 cu modificările și 
completările ulterioare și Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale 
OMS nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei- cadru de 
organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru 
ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS nr.954/2017. Condiții specifice: 
-sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu 
diploma de licență sau echivalenta în domeniul medicină, specia-
lizarea medicină; -sunt confirmați cel puțin medic specialist; -au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. Concursul se 
va desfășura astfel: Concursul /examenul se desfășoară la sediul 
Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, cu sediul în Mun.
Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu, nr. 48, și cuprinde următoa-
rele probe de evaluare: 25.07.2022, ora 09.00: test-grilă/lucrare 
scrisă de verificare a cunoștinţelor din legislaţia specifică postului; 
25.07 2022, ora 13.00: susţinerea proiectului de specialitate pe o 
temă din domeniul de activitate al postului; 25.07.2022, ora 14.00: 
interviul de selecţie. Documentele solicitate candidaților, condi-
țiile generale pentru ocuparea postului, tematica și bibliografia, 
sunt afișate la sediul unității și pe site-ul spitalului. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs până în data de 
13.07.2022, ora 12.00, la Serviciul RUNOS din Mun.Târgoviște, str. 
Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmbovița. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul SJUT, la Serviciul RUNOS- telefon: 
02451.631582 int. 1824 și pe site-ul Spitalului Județean de Urgență 
Târgoviște, sptadmin@spitaldb.ro

l Inspectoratul de Stat în Construcții- ISC scoate la concurs pe 
perioadă nedeterminată următoarele funcţii contractuale de 
execuţie vacante: 1 post expert, gradul profesional IA la Serviciul 
Oficii Juridice Teritoriale- Direcția Juridică și Resurse Umane a 
Inspectoratului de Stat în Construcții- ISC- aparat central- 
minimum 7 ani vechime pe studii superioare; 1 post expert, 
gradul profesional IA la Compartimentul Registratură, Inspecto-
ratul Județean în Construcții Iași- minimum 7 ani vechime pe 
studii superioare; 1 post expert gradul profesional II la Comparti-
mentul Registratură, Inspectoratul Județean în Construcții 
Prahova- minimum 1 an vechime pe studii superioare; 1 post 
expert gradul profesional II la Compartimentul Registratură, 
Inspectoratul Județean în Construcții Timiș- minimum 1 an 
vechime pe studii superioare; 1 post expert gradul profesional II 
la Compartimentul Registratură, Inspectoratul Județean în 
Construcții Cluj- minimum 1 an vechime pe studii superioare. 
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 21.07.2022, 
ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcții- ISC din 
București, str.C.F. Robescu, nr.23, sector 3. Data și ora interviului 
se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții- ISC, etajul 5, camera 3. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se vor afișa la sediul Inspectoratului 
de Stat în Construcții- ISC și pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro). 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 
021.318.17.19, interior 126.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgoviște organizează, în 
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, la sediul instituţiei 
din Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa, 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: 
1 post economist debutant- Serviciul Financiar și Relații Contrac-
tuale. Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă în data de 
8.08.2022, ora 09.00; interviul în data de 16.08.2022, ora 09.00. 
Condiții specifice de participare la concurs: Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, 
conform Ordinului 1470/2011: Condiții specifice de participare la 
concurs: Pentru 1 post economist debutant Serviciul Financiar și 
Relatii Contractuale: -diploma de licență, -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare 

la concurs până la dată de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Spita-
lului  Judeţean de Urgenţă din Târgoviște- Serviciu RUNOS, str.
Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa. Condiţiile de partici-
pare la concurs, tematică, bibliografia și actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere sunt afișate la sediul unităţii și pe 
pagină de internet a unităţii(spitaldb.ro). Informaţii suplimentare 
la telefon 0245.631.582, int. 1810, persoană de contact- Ec.Radu 
Daniela- Serviciul RUNOS, e-mail: runos.sjutgv@gmail.com

l Primăria comunei Valcelele, judeţul Călărași cu sediul in: 
comuna Valcelele, sat Valcelele, str. Florenta Albu , nr. 691, judeţul 
Călărași organizeazã concurs, pentru ocuparea următorului post 
contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și comple-
tată de H.G. nr. 1027/2014. 1. Denumirea postului – 1 post consilier 
1A impozite si taxe – post vacant, contractual, pe perioadă nede-
terminată. 2. Condiţii specifice de participare la concurs: - nivelul 
studiilor – superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echiva-
lent; - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 
– 5 ani; - calificare pentru ocupația - economist. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: - proba scrisă în data de 19.07.2022,  
ora 10,00, la sediul instituției, - proba interviu în data de  
22.07.2022  ora 12,00, la sediul instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la afișare la sediul Primăriei comunei Valcelele, 
judeţul Călărași – respectiv din 29 iunie 2022 până în 13 iulie 
2022. Date contact: secretariat: Constantin Catalin telefon: 
0725520196,  fax: 0242346606, E-mail: primaria_vilcelele@yahoo.
com.

l Depozitul 213 Rezerve Proprii Şinca-Veche, cu sediul în jud. 
Brașov, str. DN73A Extravilan, com. Şinca-Veche, organizează 
concurs în vederea ocupării unui post vacant, pe perioadă nede-
terminată, de personal contractual, în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 286/2011, astfel: Muncitor calificat IV-I, (electrician de 
întreținere în construcții), cod COR 741102. Pregătire de bază: 
absolvent al învățământului general obligatoriu. Studii de specia-
litate: certificat de calificare / certificat de competențe profesionale 
/ certificat de absolvire și suplimentul descriptiv al certificatului în 
calificarea de electrician. Vechime în specialitate: nu este cazul. 
Locul de desfășurare a probelor: Sediul Depozitului 213 Rezerve 
Proprii Şinca-Veche. Data desfășurării: 1. selecția dosarelor: 
14-15.07.2022; 2. proba practică: 06.09.2022, ora 10.00. 3. interviul: 
09.09.2022, ora 10.00. Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs: 13.07.2022, ora 15.00. Date de 
contact ale Secretariatului: tel. 0268.245.115 în zilele lucrătoare 
între orele 08.00-16.00.

l Spitalul Militar de Urgenţă.“Dr.Ion Jianu”-Pitești organizea-
ză:concurs pentru ocuparea postului de referent de specialitate gr. 
I  în birou planificare și asigurare logistică. Condiții specifice: 
nivelul studiilor: absolvent al unei instituţii de învăţământ supe-
rior cu Diplomă de licenţă în specialitatea administrație publică și 
curs perfecționare/specializare în domeniul logisticii sau Diplomă 
de licenţă în specialitatea logistică; vechime în muncă: minim 6 
ani și 6 luni. Concursul se va desfășura la sediul S.M.U. “dr. Ion 
Jianu”-Pitești după cum urmează: proba scrisă în data de 
01.08.2022 ora 10.00 și proba de interviu în data de 05.08.2022 ora 
10.00. Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 13.07.2022 ora 13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
smupitesti.org la rubrica anunţuri și la secretariatul comisiei de 
concurs la S.M.U. ”Dr. Ion Jianu”-Pitești cu sediul în mun. Pitești, 
str. Negru Vodă nr. 47, jud. Argeș, tel. 0248.218.090, 0248.218.172/
interior.413

l Academia Română - Filiala Iași  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, 
nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de 
Referent de specialitate gr. I, cu  normă întreagă, pe durată nede-
terminată, din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare. Postul 
este necesar cu prioritate pentru asigurarea realizării întregii 
game de lucrări pentru implementarea eficace și eficientă a dispo-
zițiilor legale privind Controlul Intern Managerial la nivelul 
structurilor ce compun Activitățile Suport aflate în subordinea 
Directorului Adjunct și realizarea unor activități specifice planifi-
cării și organizării la același nivel din ARFI. Concursul va consta 
în două probe: proba scrisă în data de 22.07.2022, ora 10:00 și 
interviul în data de 28.07.2022 ora 10:00. Condiţii: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; vechime în muncă de minim 4 ani într-un post cu studii 
superioare; deținerea unui certificat de calificare în domeniul 
controlului intern managerial sau  a unei certificări a competen-
țelor digitale cel puțin nivelul ECDL Start sau absolvirea unui 
curs de proiectare a sistemelor informaționale constituie un 
avantaj. Data-limită până la care condidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare. 
Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, 
telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro. Relaţii 
suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Sala-
rizare și la sediul Filialei.

l Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Cercetări Econo-
mice și Sociale „Gh. Zane”, organizează,  începând cu data de 8 
august 2022, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant 
de cercetător știinţific grad II, normă întreagă, în domeniul 
Economie, specializarea Economie agrară și dezvoltare rurală. 
Concursul se va desfășura 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 Biroul Resurse 
Umane, Salarizare: telefon 0332101115.

l Anunţ. Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului 
Afacerilor Interne- Orăștie, cu sediul în mun. Orăștie, str.Armatei, 
nr.16, jud.Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de personal contractual vacant de: muncitor calificat VI-I- 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul institutiei, astfel: Proba practică- în data de 23.08.2022, ora 
10.00. Proba interviu- în data de 29.08.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -nivelul studiilor: medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul, -vechime în muncă: minim 12 luni, -califi-
care: permis de conducere categoriile B, C și D. 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 Centrul de Formare Inițială și 
Continuă al Ministerului Afacerilor Interne- Orăștie cu sediul în 
municipiul Orăștie, str.Armatei, nr.16, jud.Hunedoara. Relaţii 
suplimentare la : Centrul de Formare Inițială și Continuă al 
Ministerului Afacerilor Interne- Orăștie cu sediul în municipiul 
Orăștie, str. Armatei, nr.16, jud. Hunedoara, persoană de contact: 
secretarul comisiei de concurs telefon 0254.241.990, interior 28224. 
Directorul Centrului de Formare Inițială și Continuă al Ministe-
rului Afacerilor Interne -Orăștie, Comisar-șef de poliție, Tamaș 
Daniela.

l Anunţ. Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului 
Afacerilor Interne- Orăștie, cu sediul în mun. Orăștie, str. 
Armatei, nr.16, jud. Hunedoara, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de personal contractual vacant de: muncitor 
calificat VI-I- 1 post, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul institutiei, astfel: Proba practică- în data de 
06.09.2022, ora 10.00. Proba interviu- în data de 13.09.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -nivelul studiilor: medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, -vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu este cazul, -vechime în muncă: minim 
12 luni, -calificare: curs absolvit de electrician. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Centrul de Formare Inițială și 
Continuă al Ministerului Afacerilor Interne-Orăștie cu sediul în 
municipiul Orăștie, str.Armatei, nr.16, jud.Hunedoara. Relaţii 
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suplimentare la: Centrul de Formare Inițială și Continuă al 
Ministerului Afacerilor Interne- Orăștie cu sediul în municipiul 
Orăștie, str.Armatei, nr. 16, jud. Hunedoara, persoană de contact: 
secretarul comisiei de concurs telefon 0254.241.990, interior 28224. 
Directorul Centrului de Formare Inițială și Continuă al Ministe-
rului Afacerilor Interne- Orăștie, Comisar-șef de poliție, Tamaș 
Daniela.

l UM 02031 București, din Ministerul Apărării Naţionale, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post vacant astfel: 1 funcţie 
de Economist gr.II. Concursul se va desfășura la sediul UM 02031 
București, astfel: -proba scrisă se va desfășura în data de 
21.07.2022, începând cu ora 10.30, -proba practică /interviul se va 
desfășura în data de 27.07.2022, începând cu ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor, la sediul UM 02031 București este 
14.07.2022, ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
UM 02031 București, Şoseaua Alexandriei nr.158, Sector 5, telefon 
021.776.42.75.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul 
Slatina, strada Mihai Eminescu nr.19, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual 
de execuţie, respectiv de muncitor calificat IV- Popota- Serviciul 
Logistic, poziţia 90, prevăzut cu studii generale finalizate cu 
examen de certificare a calificării profesionale de ospătar 
(chelner)/medii cu diplomă de bacalaureat cu filiera alimentație 
publică- calificarea profesională ospătar (chelner) sau cu diplomă 
de bacalaureat și să fi urmat program de formare profesională 
finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională 
ospătar (chelner), vechime în muncă sau în specialitatea studiilor- 
1 (un) an, cu recrutare din sursă externă, după cum urmează: 
până la data de 12.07.2022- depunerea dosarelor de concurs; 
-03.08.2022- prima probă a concursului (probă practică); 
-08.08.2022- a doua probă a concursului (interviu). Probele de 
concurs se vor desfășura la sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Olt, situat în municipiul Slatina, str.Mihai Eminescu, 
nr.19, județ Olt. Relaţii suplimentare cu privire la condiţiile gene-
rale și specifice care trebuie îndeplinite de către candidaţi și 
documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs se 
pot obţine atât pe siteul IPJ Olt, secţiunea carieră- Posturi scoase 
la concurs (https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-
la-concurs) cât și la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Olt, subcomisar de poliţie Sănduleasa 
Constantin- telefon 0249.406.500 int.20111.

l Administraţia Comercială Sector 6, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcţii contractuale de 
execuție vacante: -Referent de Specialitate IA în cadrul Comp. 
Publicitate. Cerinţe: Studii superioare cu diplomă de licenţă în 
știinţele comunicării. Vechime minimă în specializarea studiilor- 
5 ani. -Referent de Specialitate IA  în cadrul Serviciului Adminis-
tare Pieţe- Cerinţe: Studii superioare cu diplomă de licenţă. 
Vechime minimă în specializarea studiilor- 5 ani. -Referent II în 
cadrul Serviciului Administrare Pieţe- Cerinţe: Studii medii cu 
diplomă de bacalaureat. Vechime minimă în specializarea studi-
ilor- 3 ani. Concursul se va desfășura la sediul instituției din Şos. 
Virtuții nr.148 Sector 6, în data de 21.07.2022 orele 10.00 proba 
scrisă. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot depune în 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului. Pentru alte detalii vă 
solicităm să vă adresaţi Compartimentului RU SSM PSI din 
cadrul Administraţiei Comerciale Sector 6 tel. 021.316.12.97.

l Administraţia Comercială Sector 6, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcţii contractuale de 
execuție vacante: •1 post de Inspector de Specialitate IA– Servi-
ciul Comercial: -Studii superioare cu diplomă de licență; 
-vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani; -curs achziţii 
publice sau managementul achiziţiilor publice; -disponibilitate 
lucru în program prelungit, în condiţiile legii, deplasări în teren; 
•1 post de Inspector de Specialitate IA –Serviciul Comercial: 
-Studii superioare cu diplomă de licență; -vechime minimă în 
specialitatea studiilor: 5 ani; -experiență în activitatea privind 
emiterea acordurilor comerciale, minim 3 ani; -disponibilitate 
lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren; 
•1 post de Inspector de Specialitate II -Serviciul Parcări- 
Compartiment Dezvoltare Parcări: -Studii superioare cu 
diplomă de licență în domeniul urbanist/ urbanist-peisagist/ 
arhitectura; -experienţa în domeniu constituie un avantaj; 
-vechime în muncă minim 3 ani; -vechime în specialitate minim 
6 luni; -disponibilitate lucru în program prelungit, în conditiile 
legii, deplasări în teren; •1 post de Referent de Specialitate II 
-Serviciul Suport Tehnic– Compartiment Administrativ și 
Condominiu: -Studii superioare cu diplomă de licență în dome-
niul tehnic; -vechime în muncă minim 5 ani; -vechime în specia-
litate minim 6 luni; -disponibilitate lucru în program prelungit, 
muncă de noapte în condiţiile legii, deplasări în teren. •1 post de 
Referent I în cadrul Serviciul Suport Tehnic– Compartiment 
Administrativ și Condominiu: -Studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -disponibilitate lucru în program 
prelungit, munca de noapte în condiţiile legii, deplasări în teren; 
•1 post de Referent de Specialitate II în cadrul Serviciul Suport 
Tehnic– Comp. IT: -Studii superioare cu diplomă de licență; 
-vechime îin muncă minim 3 ani; -vechime în specialitate minim 
6 luni; -disponibilitate lucru în program prelungit, în condiţiile 
legii.  Concursul se va desfășura la sediul instituției din Şos. 
Virtuții nr.148 Sector 6, în data de 25.07.2022 orele 10.00 proba 
scrisă. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere se depun în 10 
zile lucrătoare de la data afișării anunțului 29.06.2022. Pentru 
alte detalii va solicităm să vă adresaţi Compartimentului RU 
SSM PSI din cadrul Administratiei Comerciale Sector 6 tel. 
021.316.12.97.

l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, organizează concurs/ 
examen pentru ocuparea a unui post vacant de execuție, de 
personal contractual, respectiv: Muncitor calificat IV (electrician) 
la Serviciul Logistic, Biroul Administrarea Patrimoniului Imobi-
liar și Intendență din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Tulcea, cu personal recrutat din sursă externă, poziţia 0058 din 
statul de organizare al unităţii. În vederea participării la concurs/ 
examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile 
generale conform art.3 din HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și cumulativ următoarele condiții speci-
fice: -să fie absolvenți de minim studii medii/generale; -să dețină 
diploma /certificate /atestat de absolvire sau alt document emis de 
o instituție acreditată pentru absolvirea a cursului/ programului 
de calificare /perfectionare /specializare: electrician; -să dețină/ să 
obțină autorizație de electrician autorizat (în termen de 2 ani de la 
ocuparea postului), emisă de către Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, minim gradul și tipul IIA și 
II B- în termen de valabilitate; -vechime în muncă- minim 1 an; 
-vechime în specialitate- minim 1 an în specialitatea electrician; 
-să dețină/să obțină autorizație /certificat de acces la informații 
clasificate nivelul „Secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt medical 
și apt psihologic. Dosarul de concurs se va depune la sediul insti-
tuției până la data de 08.07.2022, ora 16.00. Concursul va avea loc 
la sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr. 2, 
județul Tulcea după următorul program: a) selecţia dosarelor de 
înscriere, va avea loc la data de 25.07.2022; b) proba scrisă, va avea 
loc la data de 28.07.2022, ora 09.00; c)proba interviului, va avea loc 
la data de 02.08.2022, ora 09.00. Relații suplimentare referitoare la 
organizarea și desfășurarea concursului, tematica si bibliografia 
se pot obține la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, 
persoana de contact comisar-sef de poliție Titorenco Ivan, 
tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de internet portalul 
http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la 
concurs.

l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, organizează concurs/ 
examen pentru ocuparea a unui post vacant de execuție, de 
personal contractual, respectiv: Muncitor calificat IV (electrician 
auto) la Serviciul Logistic- Compartimentul Exploatare si repa-
ratii auto din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, 
cu personal recrutat din sursă externă, poziţia 0053 din statul de 
organizare al unităţii. În vederea participării la concurs/ examen, 

candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile generale 
conform art. 3 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare și cumulativ următoarele condiții specifice: -să fie 
absolvenți de minim studii medii/ generale; -să dețină diploma /
certificate /atestat de absolvire sau alt document emis de o insti-
tuție acreditată pentru absolvirea a cursului/ programului de 
calificare/ perfectionare /specializare: electrician auto; -să dețină 
permis de conducere- minim categoria „B”; -vechime în muncă- 
minim 1 an; -vechime în specialitate- minim 1 an; -să dețină/ să 
obțină autorizație/ certificat de acces la informații clasificate 
nivelul „Secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt medical și apt 
psihologic. Dosarul de concurs se va depune la sediul instituției 
până la data de 08.07.2022, ora 16.00. Concursul va avea loc la 
sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr.2, județul 
Tulcea, după următorul program: a) selecţia dosarelor de 
înscriere, va avea loc la data de 25.07.2022; b)proba scrisă, va avea 
loc la data de 29.07.2022, ora 09.00; c) proba interviului, va avea loc 
la data de 03.08.2022, ora 09.00. Relații suplimentare referitoare la 
organizarea și desfășurarea concursului, tematica si bibliografia 
se pot obține la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, 
persoana de contact comisar-sef de poliție Titorenco Ivan, 
tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de internet portalul 
http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la 
concurs.

l Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru” cu sediul în oraș 
București str.Bacău, nr.1, sector 5 organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Bibliotecar, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.07.2022, ora 10,00; -Proba practică în data de 
25.07.2022, ora 12,00; -Proba interviu în data de 25.07.2022, ora 
14,00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii : superioare+cunoștințe de 
operare pe calculator; -vechime: 1 an în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Şcolii Gimna-
ziale „Petrache Poenaru”. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii 
Gimnaziale „Petrache Poenaru”, persoană de contact: Voilă 
Ana-Maria, telefon 0799.214.701.       

l Administraţia Domeniului Public Sector 1, București, anunţă: 
Concurs de recrutare organizat în data de de 27.07.2022, ora 11.00, 
proba scrisă respectiv în data de 01.08.2022, ora 11.00, proba 
interviului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante de auditor si inspector de specialitate, la sediul din Bd.Po-
ligrafiei nr.4, Sector 1, București. Condiţii de participare la 
concurs: 1 post auditor, gradul profesional IA, în cadrul Compar-
timentului Audit Intern: -studii universitare de licenţa absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţa in domeniul economic, juridic; -studii universi-
tare de masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani 
și 6 luni, 1 post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, 
în cadrul Serviciului Juridic: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţa in domeniul administraţie; 
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, 
sector 1, în perioada 30.06.2022-13.07.2022. Condiţiile de partici-
pare și bibliografia se afișează la sediul instituţiei și pe pagina de 
internet a instituţiei http://adp-sectorl.ro. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, telefon 031.9440.

l Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea 
București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. -Denumirea postului: Îngrijitor, post vacant, contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. Nivelul studiilor: studii generale; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu 
se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 26.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 28.07.2022, ora 09.00, la sediul institu-
ției. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, 
departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în 
intervalul orar 9.00-15.00. Date contact: Ghigeanu Nela, telefon: 
0744.628.270.

l Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea 
București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. -Denumirea postului: Administrator de Patrimoniu, 
post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Nivelul 
studiilor: superioare; Vechime în specialitatea postului: 3 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă în 
data de 26.07.2022, ora 10.00-13.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 28.07.2022, ora 09.00, la sediul instituției. 
Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, departa-
mentul secretariat în perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul 
orar 9.00-15.00. Date contact: Ghigeanu Nela, telefon: 
0744.628.270.

l Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, cu sediul în localitatea 
București, strada Stephan Ludwig Roth, nr.1, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. -Denumirea postului: Secretar Şef, post vacant, 
contractual, pe perioadă nedeterminată. Nivelul studiilor: superi-
oare; Vechime în specialitatea postului: 3 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: - proba scrisă în data de 26.07.2022, ora 
10.00-13.00, la sediul instituției; -proba interviu în data de 
28.07.2022, ora 11.00, la sediul instituției. Dosarele de concurs se 
vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în 
perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 9.00-15.00. Date 
contact: Ghigeanu Nela, telefon: 0744.628.270.

l Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, cu sediul în localitatea 
București, strada Butuceni, nr.10, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, HG 
427/2015 și HG 269/2016. Denumirea postului: ÎNGRIJITOR post 
vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Nivelul studiilor: 
medii. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul  
instituției; -proba interviu în data de 27.07.2022, ora 11.00, la 
sediul instituției. Dosarele de concurs se vor depune la sediul 
instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-
13.07.2022, în intervalul orar 09.00-15.00. Date contact: Moldo-
veanu Gabriela tel. 0757.020.959, Badiu Anca, tel.0723.614.827.

l Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, cu sediul în localitatea 
București, strada Butuceni, nr.10, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, HG 
427/2015 și HG 269/2016. Denumirea postului: MUNCITOR 
NECALIFICAT post vacant, contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Nivelul studiilor: generale. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 
10.00-12.00, la sediul  instituției; -proba interviu în data de 
27.07.2022, ora 12.00, la sediul  instituției. Dosarele de concurs se 
vor depune la sediul instituției, departamentul secretariat în 
perioada 30.06.2022-13.07.2022, în intervalul orar 09.00-15.00. 
Date contact: Moldoveanu Gabriela, tel.0757.020.959.       

l Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”, cu sediul în localitatea 
București, strada Butuceni, nr.10, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, HG 
427/2015 și HG 269/2016. Denumirea postului: MUNCITOR post 
vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Nivelul studiilor: 
medii. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00-12.00, la sediul  
instituției; -proba interviu în data de 27.07.2022, ora 12.00, la 

sediul  instituției. Dosarele de concurs se vor depune la sediul 
instituției, departamentul secretariat în perioada 30.06.2022-
13.07.2022, în intervalul orar 09.00-15.00. Date contact: Moldo-
veanu Gabriela, tel. 0757.020.959.      

l Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul 
III, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul istorie, 
specialitatea istoria orașelor și cartografie. Dosarele se depun la 
secretariatul Institutului, în 30 de zile calendaristice de la data 
publicării anunțului. Informații suplimentare la telefon 
0269.212.604 sau pe site-ul www.icsusib.ro

l Erată. La anunţul din data de 28 iunie 2022 al Ziarului 
Jurnalul, rubrica Oferte serviciu, aparţinând Laboratorului de 
Control Doping prin care revenim cu următoarea rectificare: în 
loc de: „Dosarele de concurs se vor depune la sediul Laboratorului 
de Control Doping în perioada 28.06.2022-04.07.2022” se va citi: 
„Dosarele de concurs se vor depune la sediul Laboratorului de 
Control Doping în perioada 29.06.2022-05.07.2022.” Restul datelor 
privind derularea concursului rămân neschimbate.

l Curtea de Apel București organizează, în condiţiile legii, în 
zilele de 12 septembrie 2022 și 15 septembrie 2022, concurs pentru 
ocuparea posturilor de grefier vacante pe durată determinată, 
după cum urmează: • Judecătoria Sectorului 1 București  - 2 
posturi cu studii superioare; • Judecătoria Sectorului 4 București 
- 1 post cu studii superioare; • Tribunalul Călărași - 1 post cu 
studii superioare; • Tribunalul Giurgiu - 1 post cu studii superi-
oare; • Judecătoria Slobozia - 2 posturi cu studii superioare; • 
Tribunalul Ilfov - 2 posturi cu studii superioare; • Judecătoria 
Buftea - 1 post de grefier cu studii superioare. Condiţiile de parti-
cipare, tematica, bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs 
vor fi afișate la sediul Curţii de Apel București și pe pagina de 
Internet la adresa: http://www.cab1864.eu, la rubrica Resurse 
Umane – Concursuri/Examene. Cuantumul taxei de concurs este 
de 200 lei și se achită prin mandat poștal sau virament bancar cu 
indicarea următoarelor specificații: Curtea de Apel București, cod 
de identificare fiscală 17019105, cod IBAN beneficiar RO86TRE-
Z70020E330500XXXX, deschis la Trezoreria ATCPMB. Dosarele 
de concurs se depun la Curtea de Apel București – Comparti-
mentul Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr. 5, sectorul 4, 
cam. M01 până la data de 22 august 2022 (inclusiv).”

CITAŢII
l Numitul Dema Alion, cetăţean albanez, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în South Ockendon, UK, este citat la Judecătoria 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, pentru termenul din 7 noiembrie 2022, 
în dosarul 1915/312/2021 cu obiect divorţ, ora 8:30.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului SC 
Reinvent Business Vision SRL, CIF: 30826854, J40/12381/2012, 
dosar nr. 34427/3 anul 2021 – Tribunalul Bucuresti Secţia a VII - a 
Civilă. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin 
asoc. ec. P.E.
 
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului OCPI Argeș anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 6, 7, 14, 19 
si 34, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
Data de început a afișării: 05.07.2022. Data de sfârșit a afișării: 
05.09.2022. Adresa locului afișării publice: Comuna Râca, Judetul 
Argeș. Repere pentru identificarea locației: Sediul Primariei 
Comunei Râca. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Râca. Alte infor-
matii pentru cei interesați: Program – luni- vineri: 09:00 – 16:00. 
Informații privind Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015 –  2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

l S.C. Grand Prix Pedro Service S.R.L., cu sediul social și punct 
lucru în Com. Glina, str.Intrarea Libertății, nr. 3, jud.Ilfov, inregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr.J23/2004/2010, CUI 
RO27196180, Banca Piraeus Bank Romania, contul:RO-
63PIRB4220727427001000, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea: “Întreținerea și repararea autovehiculelor”–cod 
CAEN 4520, desfasurată în Com.Glina, str. Intrarea Libertății, nr. 
3, jud. Ilfov. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune 
eventuale contestații sau sugestii la sediul Agenției  Pentru 
Protecția Mediului Ilfov din sect. 6-Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 
9.00-12.00, de luni până vineri.

l SC Vibe Recycle Post SRL cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. 
Avionului nr. 26, biroul B, etaj 1, titular al activității: “colectarea 
deseurilor nepericuloase”, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru 
puctul de lucru amplasat în Bucuresti, Sector 1, Soseaua Odai nr. 
209. Informații privind documentația depusă pot fi obținute la 
sediul Agentia Pentru Protectia Mediului Bucuresti, Aleea Lacul 
Morii nr. 1, Sector 6, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și 
vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bucuresti, pe toată durata derulării proce-
durii de autorizare.

l Autoritatea finanțatoare, Primăria Orașului Simeria, cu sediul 
în Simeria, jud.Hunedoara, str.Avram Iancu, nr.23, cod fiscal 
4375135, telefon 0254.260.005, fax 0254.260.050, email: contact@
primariasimeria.ro, în baza Legii 350/2005, face cunoscută 
intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabile pe anul 
2022 în sumă de 200.000Lei, iar domeniul pentru care se acordă 
finanţare nerambursabilă de la bugetul local în anul 2022, 
conform HCL nr.22 din 11.02.2022 este Culte religioase, în acord 
cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile. Durata de implementare a proiectelor respectiv 
plata facturilor emise, prin Ordin de Plată în baza actelor justifi-
cative, este de la data încheierii contractelor până la data de 
30.12.2022. 1.Pentru a putea participa la procedura privind atribu-
irea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie 
să fie culte religioase recunoscute conform legii. 2.Data limită de 
depunere a proiectelor: 28.07.2022, ora 13.00. Solicitantul va 
depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului, aprobat 
prin HCL nr.33 din 25.03.2016, HCL nr.52 din 28.05.2021, 
respectiv HCL nr.81 din 31.05.2022 la Registratura Primăriei 
Orașului Simeria, str.Avram Iancu, nr.23. 3.Perioada de selecţie și 
evaluare a proiectelor: 29.07.2022-04.08.2022. 4.Limba în care 
trebuie redactate documentele: limba română. 5.Evaluarea și 
selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare neram-
bursabilă se face de către comisia de evaluare și selecţie a proiec-
telor finanţate din fonduri nerambursabile în domeniul Culte 
religioase. 6.Comunicarea: Comisia va comunica la încheierea 
procedurii de evaluare și selecţie solicitanţilor neselecţionaţi 
motivul neacordării finanţării și celor selecţionaţi nivelul sumelor 
aprobate în vederea încheierii contractelor de finanţare, prin 
afișare la sediul și pe pagina de internet a instituţiei. 7.Ghidul 
solicitantului pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 se 
poate descărca de pe site-ul Primăriei Orașului Simeria: www.
primariasimeria.ro. Anunţul de participare a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României. nr. 121 / 2022, Partea a VI-a, în 
conformitate cu prevederile alin.(1), art.16 din Legea 350/2005, cu 
modificările și completările ulterioare.

l SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, 
B-dul Unirii, nr.20, judeţul Maramureș, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul „locuinţe colective, extinderi rețele/branșamente 
și racorduri la utilități”, a fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. 

Daliei, CF nr. 109322, 129375, 131011, 131012, 121170, 129362, 
107040, 131220, 131212, 129363, propus 129376, 130672, 130671, 
131224, 120598, 121533, 128911 și 129157, judeţul Maramureș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în 
zilele de luni - joi intre orele 8-1630 și vinery între orele 8-14:00, și 
la sediul beneficiarului. Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș.

SOMAŢII
l Somatie emisă conform încheierii pronunțată în ședința publică 
din data de 16.06.2022, în dosarul nr. 9439/320/2020.  În baza 
cererii de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune, 
formulată de reclamanţii Bologa Claudiu, cu domiciliul în mun. 
Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 20, ap. 4, jud. Mureș și Chetan 
Teodor, cu domiciliul în com. Glodeni, sat Moisa, nr. 181, jud. 
Mureș, cu privire la terenul extravilan - categorie de folosinta 
arabil, în suprafata de 5800 mp, situate în com. Glodeni, loc. 
Moișa, jud. Mureș, Tarla 3, parcela nr. 170 Deal, rang V, zona C. 
Prin prezenta, se somează toți cei interesați asupra împrejurării că 
pot formula opoziție la cererea de uzucapiune ce formează 
obiectul dosarului nr. 9439/320/2020 al Judecătoriei Târgu Mureș, 
cu termen de judecată la data de 01.09.2022, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la emiterea celei din urmă publicații, se va 
trece la judecarea cererii.

l Dosar nr. 9137/320/2020. România. Judecătoria Târgu Mureș, 
Secția Civilă. Somație emisă conform Încheierii completului de 
judecată din data de 09.06.2022, pronunţată în dosarul nr. 
9137/320/2020 la Judecătoria Târgu Mureș a fost înregistrată, la 
data de 25.08.2020, cererea de chemare în judecată formulată de 
către reclamantul Reghian Zaharie, cu domiciliul în comuna 
Glodeni, sat Moisa, nr. 142, judeul Mureș. Prin această cerere, 
reclamantul solicită constatarea dobândirii prin efectul uzuca-
piunii de 30 de ani, a dreptului de proprietate asupra: terenului 
arabil în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Glodeni, sat 
Moișa, județul Mureș, Tarla 3. parcela nr. 170, având următoarele 
vecinătăți: Vest - Roșca Maria; Nord - Oltean Vasile; Sud - Chetan 
Augustin; Est - Ceușan Elena, înscris în CF 594 Glodeni (convertit 
în CF 52155 Glodeni), proprietar conform cărți funciare fiind 
Csontos Janos (act nr. 10855/24.12.1943). Prin prezenta se somează 
toți cei interesați că pot formula opozitie la cererea de uzucapiune 
ce formează obiectul dosarului nr. 9137/320/2020 al Judecătoriei 
Tirgu Mureș, cu termen de judecată la data de 15.09.2022. În caz 
contrar, în termen de o lună de la emiterea celei din urmă publi-
cații, se va trece la judecarea cererii.

ADUNARI GENERALE
l Comunicat de presă privind convocarea AGOA a SC 
COMALEX SA pentru data de 28/29.07.2022. CONVOCATOR. 
Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA, prin Președinte, 
convoacă, în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, 
republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 
pentru data de 28.07.2022, ora 14.00, cu data de referință 
12.07.2022, care va avea loc la sediul societății din Alexandria, str.
Libertății nr.211, bl.L8-L9, jud.Teleorman. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea 
desfășura în data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 
29.07.2022, la aceeași adresă și la aceeași oră. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.Revo-
carea mandatelor celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Admi-
nistrație; 2.Desemnarea a 5 (cinci) administratori, în locul celor 
revocați, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în 
funcția de administratori provizorii pentru o perioadă de 4 luni, 
cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 
maximum 6 luni. Lista cuprinzând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la 
dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia; 3.Stabilirea indemnizației administratorilor provizorii; 
4.Împuternicirea persoanei care să semneze din partea AAAS 
Contractul de administrare; 5.Încheierea Contractului de admi-
nistrare cu administratorii provizorii, în forma propusă de AAAS; 
6.Reluarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de 
administrație conform OUG nr.109/2011 de către societate, prin 
contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizică 
sau juridică, care va efectua selecția; 7.Împuternicirea unei 
persoane pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

LICITAŢII
l Obștea Moșnenilor Cheia Olănești, cu sediul în Băile Olănești, 
str. Cheia, nr. 197, jud. Vâlcea  scoate la licitație în data 06 iulie 
2022 ora 18:00, lucrări de curățiri a pășunilor alpine propietate 
privată a Obștei Moșnenilor Cheia Olănești   în  următoarele 
puncte: muntele Bogdanu suprafața de 5 ha; muntele Oale și 
Ştevioara suprafața de 2 ha. Licitaţia va avea loc sediul Obștii 
Moșnenilor Cheia – Olănești la adresa mai sus menţionată. Cei 
interesaţi pot procura informaţii la telefon 0722213164, 
0785596888, sau pot obţine caietul de sarcini cu privire la modul 
de desfășurare al licitaţiei de la sediul Obștei Moșnenilor Cheia 
Olănești.

l Private Liquidation Group IPURL, cod de identificare fiscală 
26176834, sediul profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11 
jud. Bihor, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insol-
vență RFO-II-0412 în calitate de lichidator judiciar al societății 
Adriana Roxana SRL, cu sediul în Negrești Oaș, str. Gării, nr.93, 
jud. Satu Mare, CUI RO 17297489, număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J30/275/2005, societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr. 
4379/83/2017, aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, scoate prin 
vânzare la licitație publică următoarele bunuri:  Construcție și 
teren aferent, în natură CASĂ DE NUNȚI înscrisă în CF 
nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad. 100542-C1, situată la adresa din 
Negrești Oaș, str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor și teren aferent în 
suprafață de 4.200 mp înscris în CF nr.100542 Negrești Oaș, nr. 
cad. 100542 , situat la adresa din la adresa din Negrești Oaș, str. 
Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor –preț de pornire 2.536.376,54 LEI;  
Autoturism VOLKSWAGEN LT35, an fabricație 2003, număr de 
înmatriculare SM 02 ROX – preț de pornire 5.493,84 lei. Autotu-
rism VOLVO XC 90, an fabricație 2004, număr de înmatriculare 
SM 21 ROX– preț de pornire 9.207,99 lei. Diverse bunuri mobile 
(mobilier, aparate de birotică etc.) – preț de pornire total 39.308,07 
lei. În vederea  valorificării  activelor, lichidatorul judiciar va 
organiza o etapă de valorificare compusă din: 6 (șase) licitații 
publice cu strigare organizate bilunar. Licitația va avea loc în data 
de 14.07.2022 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită licitația va 
fi reluată la data de: 28.07.2022, 11.08.2022, 25.08.2022, 08.09.2022 
și 22.09.2022, la aceeași oră, aceeași locație și cu același preț de 
pornire.  Persoanele care doresc să cumpere vor depune oferte de 
cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la adresa de e-mail office@
plginsolv.ro, în atenția lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 de ore 
înainte de ora de începere a licitației publice, nerespectarea terme-
nului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la licitația 
publică. Titularii ofertelor de cumpărare au obligația să depună cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de începere a licitației publică o 
garanție de 10% din prețul de pornire al licitației în contul unic de 
insolvență al societății debitoare. Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai participa la licitația publică. 
Vânzarea la licitație se va face în mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succe-
sive.  Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, 
oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur concu-
rent, acesta a oferit prețul de începere a licitației. Poate participa 
la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, 
precum și capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitaţie. 

Creditorii din procedură nu pot, nici personal, nici prin persoane 
interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai 
mic de 75% din preţul de evaluare – prețul inițial de licitație. 
Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Local al Orașului 
Petrila- Biroul Patrimoniul Domeniului Public și Cadastru- cu 
sediul în orașul Petrila, str.Republicii, nr.196, județul Hunedoara, 
tel/fax. 0254.550.760, cod fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact  insp. Neluta 
Maghier. 2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Obiectul licitației publice îl constituie 
vânzarea unității individuale, proprietate privată a orașului 
Petrila,  situată în strada Muncii, bl. 9, et.p, ap.4, în suprafață de 
20mp, evidențiată în CF nr.60719-C1-U16 Petrila, oraș Petrila, jud. 
Hunedoara; 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire conține informații privind modalitatea 
de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractului 
de vânzare-cumpărare. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele interesate vor putea intra în 
posesia documentației de atribuire a contractului de vânza-
re-cumpărare, după achitarea contravalorii acesteia, direct la 
sediul primăriei. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria orașului 
Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul Patrimoniul Domeniului 
Public și Cadastru. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019: Valoarea docu-
mentației este 10Lei, se va achita la caseria unității sau prin OP în 
contul RO68TREZ36821A300530XXXXX deschis la Trezoreria 
Petroșani. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
13.07.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: oferta se va 
depune într-un plic sigilat care va cuprinde documentele de eligi-
bilitate și un plic interior care va conține formularul de ofertă. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 21.07.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Orașului 
Petrila, str.Republicii nr.196, județul Hunedoara. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 21.07.2022 ora 11.00, Primăria Orașului Petrila, str.
Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, Biroul Patrimoniul Dome-
niului Public și Cadastru.  6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva , B-dul.1 Decembrie  nr.35, județul 
Hunedoara, cod poștal 330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de 
atribuire. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile 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, persoană de contact: 
Primaria Comunei Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, str.
Principală nr.231, judeţul Suceava, telefon: 0230.575.177, fax: 
0230.575.177, email: poiana_stampei@yahoo.com, cod fiscal 
5021250. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 1.908 mp, 
identificat prin numărul cadastral 34346, înscris în Cartea 
Funciară nr. 34346, aparținând domeniului privat al Comunei 
Poiana Stampei, județul Suceava, în scopul desfăsurării unor 
activitați economice, conform HCL 71/24.06.2022 și temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Poiana Stampei. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Urbanism și Amenajare Teritorială din cadrul 
Primăriei Comunei Poiana Stampei, str.Principală nr.231, județul 
Suceava. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 150Lei, care se achită numerar la 
casieria Primăriei Comunei Poiana Stampei, str. Principală, 
nr.231, judeţul Suceava. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12.07.2022, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.07.2022, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Poiana 
Stampei, strada Principală nr.231, județul Suceava. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 22.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Poiana Stampei, strada Principală nr.227, județul 
Suceava. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Suceava, Suceava, strada Ştefan Cel Mare nr. 62, județul Suceava, 
telefon 0230.214.948, fax 0230.252.800, e-mail: trsv-registratura@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 27.06.2022.

l Consiliul Local Moroeni, prin Primăria comunei Moroeni, CIF 
4280116, localitatea Moroeni, Str. Principală, nr. 152, comuna 
Moroeni, judeţul Dâmbovița, telefon 0245/772.213, fax 
0245/772.084, e-mail: registratura@primariamoroeni.ro , organi-
zează licitaţie publică pentru inchirierea următorului teren aflat 
în domeniul privat al Comunei Moroeni, situat în comuna 
Moroeni, județul Dâmbovița, avand suprafata indicata mai jos, 
respectând următorul calendar al procedurii de licitaţie: 1. teren 
în suprafață de 79 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Moro-
eni-categoria de folosință- curți construcții, din punctul“La 
Poștă“,situat în intravilanul comunei Moroeni, judeţul Dâmbo-
viţa.Închirierea se face in baza Hotărârii Consiliului Local nr.55 
din 31.05.2022 și a O.U.G. nr. 57 din 2019. - Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08/07/2022, ora 14,00. - Data-limită de 
depunere a ofertelor: 22/07/2022, ora 14,00. - Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
25/07/2022, ora 11,00  la sediul Primăriei comunei Moroeni din 
comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul 
Dâmbovița. • Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. • Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire înaintând o 
solicitare scrisă în acest sens, de  la Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei comunei Moroeni, strada Principală, 
nr 152, județ Dâmbovița, de luni până vineri, între orele 10.00 - 
14.00, consilier Achiziţii Publice – Tronaru Cristina , telefon 
0726187956. • Costul Documentației de atribuire pe suport de 
hartie  este de 500 lei, suma putând fi plătită numerar la casieria 
Primăriei comunei Moroeni sau prin virament bancar în contul 
RO85TREZ27521180250XXXX deschis la Trezoreria orașului 
Pucioasa , CIF 4280116. • Ofertele se intocmesc conform Caietului 
de Sarcini si se depun într-un singur exemplar Compartimentul  
Registratură și relații cu publicul din cadrul Primăriei  comunei 
Moroeni din comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală, 
nr.152, județul Dâmbovița. • Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei este 
Tribunalul Dâmbovița, judeţul Dâmbovița, Târgoviște, str. Calea 
București, nr. 3, Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal, telefon 0245/612344 – centrală, fax 0245216622.

PIERDERI
l SC Z&A Asigurari- Broker de Asigurare, cu sediul în Timi-
șoara, str.Drubeta, nr.29B, declar pierdută polița de asigurare a 
societății Euroins SA având seria HC33953.


