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OFERTE SERVICIU
SC Hadji Hicham Constructii SRL, 

cu sediu, în Ilfov, angajează Director 
societate (1 post) COR 112004. Candi-
dații eligibili sunt rugați să trimită 
CV-ul la adresa de e-mail: ayham.as.
yousef@gmaail.com. Candidații vor fi 
contactați telefonic.

Societatea comerciala Nord Conforest 
angajeaza: Zidar rosar-tencuitor Cod COR 
711205, -Tamplar Universal Cod COR 
752201, -Electrician in constructii Co. COR 
741101, -Sudor Cod.COR 721208. Nord 
Conforest este o societate pe actiuni cu 
capital privat, avand sediul pe Str. Somesului 
Rece, Nr.1177/H-Gilau, Cluj, Romania, care 
isi desfasoara activitatea incepand cu anul 
1960, in executia de lucrari de constructii atat 
in zona Transilvaniei cat si in Romania. 
Compania asigura cazare, bonuri de masa si 
un salariu atractiv. Pentru informatii legate 
de angajare, va rugam sa ne contactati aici: 
T:0264.532.014; E: ncf@nordconforest.ro

SC Norstal Steel Structures SRL anunta 
organizarea unui concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi: sudor cu arc electric 
cod.COR 721206. Concursul se va organiza in 
data de 31.05.2022, incepand cu ora-10.00 la 
sediul firmei Apahida, str.Libertatii, nr. 
236-238. Informatii la tel: 0264704700.

Societatea MSC Aidian Solutions SRL, cu 
sediul social în Loc.București, Str.Drumul 
Nefliului, nr.44, sector 5, înregistrată cu 
J40/4562/2021; CUI:43907411, angajează: 
montator pereți și plafoane din ghips- carton 
cod COR-712406- 5 posturi; montator placaje 
interioare și exterioare cod COR 712202- 5 
posturi; mozaicar (exclusiv restaurator) cod 
COR 712203- 5 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmai.com

SC Supertras SRL, având CUI:41487613, cu 
sediul în Municipiul Timișoara, Strada 
Rozelor, Nr.5A, camera 1, Județ Timiș, anga-
jează: Muncitor necalificat în agricultură, cod 
COR 921302- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul agriculturii. Selecția are loc în data 
de 31.05.2022, ora 09.00, la sediul societății.

SC Metalica Prod SRL angajează Opera-
tori la mașini unelte cu comandă numerică 
cod COR 722323, din România sau din străi-
nătate. Cerințe: minim studii medii, vorbitor 
de limba engleză. Contract pe perioadă 
determinată. Salariu 2.230 Lei NET +cazare. 
Interviul constă în evaluarea și selecția de 
CV-uri care se vor depune la adresa de mail: 
info@metalicaprod.ro sau personal la sediul 
firmei, între orele 08.00-14.00, până la data de 
02.06.2022. Telefon 0245.666.524.

Institutul de Știinţe Politice și Relaţii Inter-
naţionale,,Ion I.C.Brătianu” al Academiei 
Române, cu sediul în București, B-dul Iuliu 
Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, sector 6, 
anunţă scoaterea la concurs a unui post 
vacant de inspector de specialitate gr.I cu 
atribuţii de control financiar preventiv 
propriu, cu 1/2  normă, pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii de participare: -studii supe-
rioare economice sau juridice absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime efectivă în 
domeniul finanţelor publice de munimum 3 
ani sau de minimum 3 ani în domeniul finan-
ciar-contabil/achiziţii publice/juridic; 
-vechime în muncă minimum 15 ani; -cunoaș-
terea legislaţiei care reglementează activitatea 
în domeniul financiar-contabil. Dosarele de 
concurs se depun la Secretariatul institutului 
între orele 10.00-13.00, până la data de 15.06. 
2022, ora 13.00. Relaţii în acest sens se pot 
obţine la telefon: 0771.227.115 în zilele de luni 
până vineri, între orele 10.00-13.00 și la sediul/ 
pe site-ul institutului.

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf.Ștefan” 
cu sediul în Șos.Ștefan cel Mare nr.11, Sector 
2, București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmă-
toarei funcții contractuale vacante: -1 post de 
Referent SSM cu studii medii –Serviciul 
Tehnic și Administrativ. Condiții specifice de 
participare la concurs: -Nivel studii: -Diplomă 
de bacalaureat; -Curs sănătate și securitate în 
muncă; -Fără vechime în specialitate. 
Concursul se va organiza la sediul instituției, 
conform calendarului următor: -proba scrisă 
în data de 22.06.2022, ora 10:00; -proba 
interviu în data de 27.06.2022, ora 10.00. 

Dosarele de concurs se depun în perioada 
31.05-15.06.2022, în intervalul orar 09.00-
13.00, la sediul instituției, la Resurse umane. 
Informațiile privind conținutul dosarului de 
concurs, bibliografia și tematica de concurs 
vor fi afișate pe site-ul www.pneumosfstefan.
ro, la secțiunea “Concursuri”. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 021/210.3.936/
int.109.

În con for m itate  cu Ord inu l  n r. 
5625/31.08.2012, Școala Postliceală FEG 
“Education” Curtea de Argeș, organizează 
pentru anul școlar 2022/2023, în perioada 27 
iunie 2022 – 01 iulie 2022, Concurs de titulari-
zare în municipiul Curtea de Argeș, pentru 
următoarele posturi didactice vacante: 2 
posturi maistru instructor (pregătire - 
instruire practică asistență medicală)  – asis-
tent medical generalist. Cerintele specifice 
fiecărui post, conditiile de participare, 
programa, bibliografia și alte informații 
despre organizarea și desfășurarea concur-
sului se pot obține de la secretariatul Școlii 
Postliceale FEG “Education” Curtea de 
Argeș, Bld. Basarabilor, nr. 21, Județul Argeș 
(în incinta Liceului Tehnologic “Regele Mihai 
I”), telefon/: 0770/528.029.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Muncitor calificat III din 
cadrul Sectorului intendență/ Serviciul Deser-
vire/Administrativ: - 15.06.2022, ora 15:00 - 
data limită de depunere dosare;  - 23.06.2022, 
ora 09:00 - proba scrisă; - 29.06.2022, ora 09:00 
- proba interviu. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii. Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; specializare pe linie 
de alimentație/gestiune; minim 3 ani și 6 luni 
- vechime în muncă; minim 3 ani vechime în 
specialitate. Persoană de contact Dumitrașcu 
Diana, telefon 0213.069.243.

Șef formație muncitori gr.II – Formație 
deservire/Sector intendență din cadrul Servi-
ciului Deservire/Administrativ: - 15.06.2022, 
ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 
23.06.2022, ora  12.00 - proba scrisă; - 
29.06.2022, ora 12.00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
minim 3 ani și 6 luni - vechime în  muncă, 
minim 3 ani vechime în specialitate. Persoană 
de contact Dumitrașcu Diana, telefon 
0213.069.243. Publicare 31 mai

Șofer I – Grupa apărare împotriva incendi-
ilor /Sector intendență din cadrul Serviciului 
Deservire/Administrativ: - 15.06.2022, ora 
15:00 - data limită de depunere dosare; - 
24.06.2022, ora 09:00 - proba scrisă; - 
30.06.2022, ora 09:00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii. Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 
permis de conducere categoria B și C; minim 
3 ani și 6 luni - vechime în muncă; minim 3 
ani vechime ca șofer profesionist. Persoană de 
contact Dumitrașcu Diana, te lefon 
0213.069.243. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Institutului Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacu-
zino” unde vor avea loc și probele de concurs. 
Mai multe detalii la adresa https://cantacu-
zino.mapn.ro/pages/view/298

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: 1 (un) post contrac-
tual vacant de Îngrijitor- studii generale cod 
COR 515301, pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Social Administrativ. 
Nivelul studiilor: generale, vechime în muncă- 
minim 2 ani. Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 10.06.2022, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 23.06.2022, ora 11.00. 
Data susţinerii interviului: 27.06.2022, ora 
11.00. Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţi-
nutul dosarului de concurs, condiţiile generale 
și specifice, calendarul de desfășurare a 
concursurilor, bibliografia și după caz, tema-
tica se publică pe portalele wvvw.posturi.gov.
ro și pe www.uav.ro. Date de contact: Serviciul 
E c o n o m i c  F i n a n c i a r  S a l a r i z a r e , 
tel.0257.280.702, interior 4128.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post contractual vacant: 
1 (un) post contractual vacant de Adminis-
trator patrimoniu Gr.I.S, pe perioada nedeter-
minată, cod COR 263111, în cadrul Direcţiei 
Generale Administrative: a)nivelul studiilor: 
superioare, b)domeniul studiilor: generale, c)
vechime în muncă: 15 ani; d)vechime în speci-
alitatea postului: 15 ani, e)cunoștinţe operare 
PC, f)alte cerinţe: bune abilităţi de comuni-
care, spirit de obsevaţie, atenţie la detalii, 
seriozitate, adaptabilitate; g)scrisoare de 
recomandare. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 10.06.2022, ora 16.00. 
Data susţinerii probei scrise: 23.06.2022, ora 
13.00. Data susţinerii interviului: 27.06.2022, 
ora 13.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
B-dul.Revoluţiei nr.77. Tel.0257.280.702. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale și specifice, calen-
darul de desfășurare a concursurilor, biblio-
grafia și după caz, tematica se publică pe 
portalele wvvw.posturi.gov.ro și pe www.uav.
ro

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post contractual vacant: 
1 (un) post contractual vacant de Adminis-
trator financiar gradul II, cod COR 263111 pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului 
Economico Financiar Salarizare: a)nivelul 
studiilor: superioare, b)domeniul studiilor: 
Științe Economice, c)vechime în specialitatea 
postului: 6 ani, d)vechime în muncă: minim 6 
ani, e)curs inspector resurse umane- Acre-
ditat de Ministerul Muncii, f)cunoștinţe 
operare PC, Microsoft O®ce (word, excel), g)
alte cerinţe: preocupare în perfecţionarea 
profesională continuă, capacitatea de analiză 
și sinteză a informaţiilor prelucrate, capaci-
tatea de a lucra în echipă. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs. 10.06.2022, 
ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 
23.06.2022, ora 09.00. Data susţinerii inter-
viului: 27.06.2022, ora 09.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. 
Tel.0257.280.702. Anunţul ce cuprinde conţi-
nutul dosarului de concurs, condiţiile gene-
rale și specifice, calendarul de desfășurare a 
concursurilor, bibliografia și după caz, tema-
tica se publică pe portalele www. posturi. uov.
ro și pe www.uav.ro

Primăria Orașului Ștefănești, cu sediul în 
oraș Ștefănești, Str.Calea București nr.1, județ 
Argeș, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a postului vacant 
de șofer I, Compartimentul Administrativ din 
cadrul Serviciului Întreținere și Gospodărire 
Domeniul Public. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: studii 
medii/profesionale; permis de conducere - 
categoria B, C, CE, D; vechime în muncă ca și 
conducător auto – minimum 3  ani. Condiții 
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - 
Regulament-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții de desfășurare a concursului: 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
Orașului Ștefănești în data de 23.06.2022, ora 
10.00 (proba scrisă), iar în data de 27.06.2022, 
ora.10.00- interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunțului, la Biroul 
Resurse umane și Relații cu publicul din 
cadrul instituției. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Orașului Ștefănești, 
tel. 0248/266752, persoana de contact: șef 
birou Resurse umane și Relații cu publicul, 
Tufă Mihalcea Ana-Maria.

Direcţia Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranţa Alimentelor Dolj organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant, pe perioadă 
nedeterminată: medic veterinar, grad profesi-
onal debutant- 1 post, Ordinul președintelui 
ANSVSA nr.64/2007, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se organi-
zează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și 

pentru Siguranța Alimentelor Dolj, str.
Fântâna Popova, nr.30, Craiova, în data de 
23.06.2022, ora 10.00- proba scrisă, iar proba 
interviu se va sustine 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 de 
înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până la data de 15.06.2022. 
Condiții specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției contrac-
tuale, de medic veterinar, gradul profesional 
debutant- Ordinul președintelui ANSVSA 
nr.64/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, sunt: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul fundamental științe biolo-
gice și biomedicale, ramură de știință 
medicină veterinară, domeniul de licență 
medicină veterinară, specializarea medicină 
veterinară; -vechime în specialitatea studiilor 
necesară ocupării postului: nu este cazul. 
Informaţii suplimentare privind bibliografia/
tematica și actele necesare în vederea partici-
pării la concurs se vor solicita de la Comparti-
ment Juridic și Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Sigu-
ranta Alimentelor Dolj, str.Fântâna Popova, 
nr.30, Craiova sau la numărul de telefon 
0251.428.791 int.115.               

Primăria Sector 5 cu sediul în București, 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, 
CIF 4433953, Organizează concurs conform  
Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011  pentru: un post - 
inspector de specialitate 1A–Serviciul Admi-
nistrativ -Direcția Administrativă pe 
perioada nedeterminată - studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă de licență. 
Condițiile de participare, conținutul dosa-
rului de înscriere și condițiile de desfășurare a 
concursului, bibliografia de concurs, sunt 
afișate pe site-ul și la sediul instituției. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Sectorului 5, Str. Fabrica de Chibrituri  nr.19-
11, Sector 5, București.  Depunerea dosarelor 
se va face în perioada 30.05.2022 – 14.06.2022 
până la ora 1600 la sediul Primăriei Secto-
rului 5 din  București Str. Fabrica de Chibri-
turi nr. 9 -11 Sector 5 – Direcția de Resurse 
Umane. Proba scrisă se va desfășura în data 
de 23.06.2022,  ora 1000,   la sediul Primăriei 
Sectorului 5 din  Str. Fabrica de Chibrituri  nr. 
19-11, Sector 5, București,  iar data interviului 
va fi  comunicată ulterior. Potrivit prevede-
rilor art. 24 alin. (5) și (6) din Hotărârea nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale, proba interviu va fi susținută în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise.  Data și ora susţi-
nerii interviului se afișează obligatoriu odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Informații 
suplimentare la tel.  021.314.43.18 interior 1116 
- Direcția de Resurse Umane.

Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul 
în Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta 
patinoar), cod fiscal 39493486, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de execuţie de inspector gradul 
IA baze sportive, cu atributii de administrator 
– 1 post. Concursul constă în 3 etape succe-
sive, dupa cum urmează: selecţia dosarelor de 
înscriere; proba scrisă; interviu. Proba scrisă 
va avea loc pe data de 23.06.2022, ora 11.
Proba interviu va avea loc pe data de 
28.06.2022, ora 11.00. Condiţii de participare 
la concurs: a) studii medii; b) vechime în 
munca minim 3 ani; c) vechime minim 1 an în 
structura sportivă cu personalitate juridică 
sau orice alta personalitate juridica care are 
in obiectul de activitate administrare de baze 
sportive. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, la registratura 
Clubului Sportiv Municipal Galati, din Bd. G. 
Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar) si trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-

punzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Clubului Sportiv Muni-
cipal Galati din Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta 
patinoar), nr. de telefon 03366802557 sau de 
pe site-ul institutiei.

Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul 
în Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta 
patinoar), cod fiscal 39493486, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de execuţie de Muncitori califi-
cati – ingrijitori gazon – 3 posturi vacante. 
Concursul constă în 3 etape succesive, dupa 
cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; 
proba practica; interviu. Proba practica va 
avea loc pe data de 24.06.2022, ora 11. Proba 
interviu va avea loc pe data de 29.06.2022, ora 
11.00. Condiţii de participare la concurs: a) 
studii generale; b) vechime în munca nu este 
necesara. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, la registratura 
Clubului Sportiv Municipal Galati, din Bd. G. 
Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar) si trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Clubului Sportiv Muni-
cipal Galati din Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta 
patinoar), nr. de telefon 03366802557 sau de 
pe site-ul institutiei.

Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul 
în: municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica 
, nr.34, județul Botoșani, în baza Hotărârii de 
Guvern nr.286/2011, precum și a OUG 
nr.57/2019, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante, 
pentru 3 funcții de natură contractuală de 
execuție, astfel: Denumirea postului : 2 
posturi de muncitor calificat , 1 post de 
muncitor necalificat. Condiții specifice de 
participare la concurs: I) Pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de muncitor 
calificat – Electrician (grupa majoră 7, 
conform  COR 741307): - nivelul studiilor: 
studii medii. - vechime în specialitatea studi-
ilor: fără condiții de vechime . - calificări 
necesare: certificat de calificare în meseria de 
electrician. II) Pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de muncitor calificat – 
Șofer (grupa majoră 8, conform  COR 
832201): - nivelul studiilor: studii medii. - 
vechime în specialitatea studiilor: fără 
condiții de vechime. - calificări necesare: 
posedă permis de conducere, categoria: B, B1, 
TR. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: a) Selecția dosarelor de înscriere 
: în termen de maxim două zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor; b) Proba scrisă: 23.06.2022, ora 
13.00,  la sediul instituției. c) Proba interviu: 
28.06.2022, ora 10.00,  la sediul instituției. III) 
Pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de muncitor necalificat (grupa 9, 
ocupații elementare, conform  COR 961302): 
- nivelul studiilor: studii medii/generale; - 
vechime în specialitatea studiilor: fără 
condiții de vechime. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: a) Selecția dosa-
relor de înscriere : în termen de maxim două 
zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor. b) Proba practică: 
23.06.2022, ora 10.00, la sediul instituției. c) 
Interviu: 28.06.2022, ora 10.00, la sediul insti-
tuției. Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 10 de zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, respectiv in peri-
oada 30.05.2022 – 14.06.2022. Date contact: 
Primăria Municipiului Dorohoi, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon 0231/610133 
int.113.

Primăria Vidra cu sediul în str. Principală 
nr.80, comuna Vidra, județ Ilfov organizează 
în data de 23.06.2022 concurs recrutare 
pentru postul de Buldoexcavarorist– Compar-
timent Monitorizare Unități de Învățământ și 
Inspector– Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ. Condiţii de partici-
pare pentru Buldoexcavarorist: studii medii/ 
generale, diplomă mașinist utilaje și terasa-
mente, vechime în muncă 15 ani. Condiţii de 
participare pentru Inspector: studii superi-
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oare în domeniul inginerie geodezică, 
vechime în muncă 1 an. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Vidra în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 30.05.2022 până la 
data de 14.06.2022, ora 16:00. Alte informaţii 
pot fi obţinute la doamna Dumitrescu 
Andreea Georgiana– Inspector Principal 
Primăria Vidra, email: primariavidra@yahoo.
com, telefon 021-361.22.66.

Registrul Urbaniștilor din România cu 
sediul în din bd. Nicolae Bălcescu nr.17A, 
et.5, sector 1, București organizează în data 
de 23.06.2022 concurs recrutare pentru 
următoarele posturi : Consilier relații 
publice– Cabinet Președinte și Consilier 
probleme profesionale– Cabinet Președinte. 
Condiţii specifice comune de participare la 
concurs: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul arhitectură, urbanism sau inginerie 
civilă, științe juridice sau științe ale comuni-
cării; -fără vechime în muncă. Dosarele se 
depun la sediul Registrului Urbaniștilor din 
România în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 30.05.2022 până la data de 
14.06.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi 
obţinute la doamna persoană de contact 
Cuciureanu Sorina– Consilier RUR, e-mail: 
contabilitate@rur.ro, tel. 031.425.13.82.

CMESB SA, cu sediul din Splaiul Unirii, 
nr. 76, Corp A, etaj 1 și 2, Bucuresti Sector 4, 
scoate la concurs, pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă, urmatoarele posturi, după 
cum urmează: -2 posturi șoferi (autocamion/
mașina de mare tonaj/automacaragiu) –Servi-
ciul Transporturi; -1 post mașinist la mașini 
pentru terasamente; -4 posturi sudor  - 
Divizia Execuţie Lucrări; -1 instalator - 
Divizia Execuţie Lucrări; -1 post Lăcătuș 
mecanic -Divizia Execuţie Lucrări; -9 posturi 
muncitori necalificati -Divizia Execuţie 
Lucrări; -1 post inginer -Divizia Execuţie 
Lucrări; -1 post arhitect – Serviciul Investiţii 
și Proiectare; -1 post asistent analist – Servi-
ciul Investiţii și Proiectare; -1 post inginer – 
Serviciul Investiţii și Proiectare. Dosarele de 
înscriere se vor depune la sediul companiei 
începând cu data de 30.05.2022 și până la 
data de 06.06.2022 inclusiv, ora 12,00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: cererea de 
înscriere la concurs însotită de CV; copia 
actului de identitate; copiile diplomelor de 
studii și ale altor acte ce atestă efectuarea 
unor specializări /cursuri, necesare ocupării 
postului; adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie. Copiile de pe actele 
prezentate vor fi însoţite de documentele 
originale. Criteriile de selecţie, condiţiile de 
participare la concurs, tematica și bibliografia 
pentru posturile scoase la concurs sunt preci-
zate în Anunţurile extinse privind selecţia 
pentru ocuparea posturilor mai sus menţio-
nate și  se găsesc la sediul companiei și pe 
pagina de internet a CMESB SA la adresa 
www.energeticaservicii.ro.- cariere. Infor-
matii la telefon: 0728.121 056 –Serviciul 
Resurse Umane, Salarizare și Formare Profe-
sională.

Unitatea Militară 02406 București din 
Ministerul Apărării Naţionale organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi de personal civil contractual vacante 
în Corul Ministerului Apărării Naţionale: 1 
post de „Corist debutant (tenor)/S”/absol-
virea unei instituţii de învăţământ superior, 
acreditată sau autorizată, cu diplomă de 
licenţă în domeniul muzical/specializarea 
interpretare muzicală -canto/fără vechime în 
muncă și în specialitate; 1 post de „Corist 
debutant (bariton)/M” și 1 post de „Corist 
debutant (mezzo-soprană)/M” /absolvent 
studii medii (liceu) cu diplomă de bacalau-
reat /programe de pregătire profesională în 
domeniul muzical -canto, pedagogic, 
teologic -muzică bizantină/ fără vechime în 
muncă și în specialitate; -23.06.2022, ora 
11.00 -proba practică; -29.06.2022, ora 11.00 
-interviul. Data limită de depunere a dosa-
relor -15.06.2022, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 02406 București, B-dul 
Iuliu Maniu nr. 13, sector  6, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului la telefon: 
021/410.49.60/interior 414 sau 428.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crișan nr.5, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unui post vacant 
de Șef Atelier, grad profesional II, la Atelierul 
de Întreținere și Reparații Instalații, Utilaje, 
Clădiri. A.Denumirea postului: -un post 
vacant de Șef Atelier, grad profesional II, 
nivel de studii S, la Atelierul de Întreținere și 
Reparații Instalații, Utilaje, Clădiri. B.
Condiţii de participare la concurs: a)să înde-
plinească condițiile generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător 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 universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în științe inginerești, specializarea 
Construcții civile, industriale și agricole/
Inginerie mecanică/electromecanică; c)
condiţii de vechime: minimum 5 ani vechime 
în specialitate. C.Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Data și locul depunerii dosa-
relor de înscriere la concurs -în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării/publicării 
anunţului (30.05.2022-14.06.2022, ora 16.00) la 
sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
2.Selecţia dosarelor de înscriere: -15.06.2022-
16.06.2022. 3.Data probei scrise -23.06.2022, 
ora 09.00. 4.Data probei de interviu: în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. 5.Locul desfășurării 
probelor -sediul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, în sala de ședințe din Ambu-
latoriul integrat spitalului. D.Menţiuni: Bibli-
ografia 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 
Urgenţă Slatina, telefon: 0736.373.205, 
persoană de contact: Ciulu Maria Talida.

Primăria Comunei Traian Vuia, cu sediul 
în localitatea Sudriaș, nr.163A, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: muncitor conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției astfel: -Proba practică 
în data de 23.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 27.06.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii minim Școala Gimnazială; -vechime 
nu este cazul. 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 Traian Vuia. Relaţii supli-
mentare la sediul și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției Primăria Comunei Traian 
Vuia, persoana de contact Farcas Dori-
na-Anisoara, inspector superior telefon 
0256/324.479, email: comunatraianvuia@
yahoo.com.

Primăria Comunei Brestovăţ, cu sediul în 
sat Brestovăţ, nr.20, judeţul Timiș, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de guard, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 23 iunie 2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23 iunie 2022, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: 8 clase; -vechime în câmpul muncii: 
min.1 an; -domicilul stabil pe raza comunei 
Brestovăţ (de preferat din localitatea Bres-
tovăţ). 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 Brestovăţ. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Brestovăţ, persoană de contact: 
Costescu Cornel-Alexandru, telefon 
0774.948.415.            

Primăria Comunei Ivești, cu sediul în sat 
Ivești, str.Principală nr.243, județul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale vacante de -Muncitor calificat pentru 
sistemul de alimentare cu apă în cadrul 
compartimentului administrativ-gospodă-
resc, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Ivești astfel: -Proba scrisă în data de 
23.06.2022, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 27.06.2022, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Nivelul studiilor -profe-
sionale/medii; -Calificare în una din mese-
r i i le: mecanic/electr ician/instalator; 
-Vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului -fără vechime. 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 sediul Primăriei 
Comunei Ivești, județul Vaslui. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei comunei Ivești, 
persoana de contact: Bejan Mircea, telefon 
0733.682.410, e-mail: primaria_ivesti@yahoo.
com.

U.A.T.Români, cu sediul în sat Români, str.
Primăriei nr.270, judeţul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, de: -Muncitor calificat -electri-
cian, treapta profesională I; -Conducător auto 
t r e a p t a  p r o fe s i o n a l ă  I ,  c o n fo r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.06.2022, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 28.06.2022, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are capacitate 
deplină de exerciţiu; d)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; e)îndeplinește condiţiile 
de studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; f)studii (obligatoriu): medii/
generale; g)vechime (obligatoriu): 5 ani; h)
pentru postul de muncitor -electrician treapta 
profesionala I;  permis conducere categoria B; 
i)pentru postul de conducător auto treapta 
profesionala I; permis conducere categoria B, 
C, E. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Români. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Români, persoană de contact: Andrei 
Gheorghe, telefon 0233/768.925.

Primăria Comunei Sânzieni, cu sediul în 
comuna Sânzieni, str.Principală nr.337, 
judeţul Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
consilier IA, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul instituției 
astfel: -Proba scrisă în data de 23.06.2022, ora 
1000; -Proba interviu în data de 27.06.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare; -vechime în 
muncă: 1 an; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 1 an; -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 Sânzieni. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Sânzieni, persoană 
de contact: Bandi Levente, telefon/fax 
0267/366.019, 0730.584.174.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, strada Libertății numărul 
1, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 1 post 
muncitor III -bucătar în cadrul Blocului 
Alimentar (Secția de Psihiatrie Balaci). 
Condiții specifice de participare la concurs 
pentru funcția de Muncitor III -Bucătar: 
-Studii: școală generală; -Certificat de califi-
care profesională pentru meseria de bucătar; 
-Vechime: 3 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 23.06.2022, 
ora 10.00, proba scrisă, iar proba interviului se 
va susține în termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise, data și ora 
probei interviu se afișează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului și trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, 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. Bibliografia și relații supli-
mentare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefonul 0247/306.723.  

Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu 
sediul în localitatea Deveselu, strada 
Nicolae Bălcescu nr.17, judeţul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de casier M;G la Casi-
eria unității, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 23.06.2022, ora 10.00; 
-interviul în data de 29.06.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul de acces la informaţii 
clasificate este secret, fiind necesar acordul 
scris al persoanei care dorește să candideze 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în situaţia 
în care va fi declarată „admisă”; 2.studii 
medii în domeniul economic (liceu profil 
economic cu diplomă de bacalaureat) sau 
studii medii (liceu cu diplomă de bacalau-
reat) și absolvirea unui curs de contabilitate 
autorizat de Ministerul Educației și Învăță-
mântului care să ateste calificarea de 
contabil; 3.vechime în muncă în domeniul 
financiar-contabil: minim 6 luni, care să 
rezulte din următoarele coduri COR: 
523003 Casier; 421107 Casier trezorier; 4211 
Casieri bancă și asimilați; 421 Casieri, 
operatori la ghișeu și asimilați; 331302 
Contabil; 331306 Contabil bugetar; 431202 
Contabil financiar-bancar; 2411 Contabili; 
2631 Economiști; 241224 Economist bancă; 
4.cunoștinţe de operare pe calculator: utili-
zarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a 
sistemului de operare Windows, a aplicaţiei 
Microsoft O®ce și a programelor de conta-
bilitate; 5.abilităţi în comunicarea orală și 
scrisă, spirit de echipă, seriozitate, corecti-
tudine, integritate, conduită morală și 
profesională corespunzătoare. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul U.M.01871 Deve-
selu. Concursul se va desfășura la sediul 
U.M.01871 Deveselu. Relaţii suplimentare 
la telefon 0249/515.736. 

Anunț. Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în București, B-dul.Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 1 
(un) post economist II, serviciul financiar 
contabil- nivel studii  superioare- perioadă 
nedeterminată, vechime în  specialitate 1 an. 
Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs, 
-copia actului de identitate; -copia certifica-
tului de naștere, de căsătorie; -copie acte 
studii și alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și  după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de 
integritate comportamentală; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii 
de participare la concurs: -are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în România; 
-cunoaste limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanitătii, 
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 incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea posturilor vacante 
și temporar vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de licenţa, -concurs 
pentru ocuparea postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -22 iunie 2022 ora 09.00- proba 
scrisă, -24 iunie 2022, ora 09.00- interviu. 
Data limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 15 iunie 2022, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

Anunt. Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu 
sediul în București, B-dul.Ion Mihalache, 
nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 1 
(un) post referent grad I- serviciul adminis-
trativ/registratură- nivel studii  medii- peri-
oada determinată, post temporar vacant, 
vechime în specialitate 3 ani și 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs, -copia actului 
de identitate; -copia certificatului de naștere, 
de căsătorie; -copie acte studii și alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
și  după caz în specialitate; -cazierul judiciar; 
-certificat de integritate comportamentală; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curiculum vitae. 
Condiţiii de participare la concurs: -are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparti-
nând Spaţiului European si domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris si 
vorbit; -are vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvâr-
sirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţi, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții pentru ocuparea posturilor vacante 
si temporar vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de bacalaureat, 
- concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: 16 iunie 2022, 
ora 11.00- proba scrisă, 20 iunie 2022, ora 
11.00- interviu; -cunoștințe aprofundate 
privind: 1. arhitectura calculatorului, dispozi-
tive intrare- ieșire, 2.utilizare internet (brow-
sere, poșta electronică), 3.programe de 
birotică: Word, Excel. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 07 iunie 2022, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment 
RUNOS tel.021.222.35.59.

Laboratorul de Control Doping organi-
zează concurs la sediul său din B-dul.Basa-
rabia, nr.37-39, Sector 2, București, pentru 
ocuparea a două posturi contractuale de 
execuție temporar vacante de consilier debu-
tant în cadrul Compartimentului Analiză 
Doping în data de 16.06.2022, ora 10.00- 
proba scrisă, și respectiv 22.06.2022, ora 
10.00- proba interviu.  Condiţii specifice: a)
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă într-una din următoarele ramuri 
de știință: chimie, biochimie, inginerie 
chimică/biochimică, etc; b) cunoașterea limbii 
engleze, însoțită de documente doveditoare. 
Condiţii generale: -conform art.3 din Regula-
mentul cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Dosarele de concurs se vor depune la sediul 
Laboratorului de Control Doping în perioada 
31.05-07.06.2022. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 alin.(1) din 
Regulamentul cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Informații suplimentare se pot 
obţine la sediul Laboratorului de Control 
Doping, la nr. de telefon + 40371.012.753-  
doamna Florina Călinescu și pe site-ul insti-
tuției la adresa www.lcd.gov.ro

Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” 
din Târgu Mureș anunță organizarea concur-
sului pentru ocuparea unui post de cercetător 
științific vacant, pe perioadă nedeterminată, 
în cadrul Centrului Avansat de Cercetări 
Medicale și Farmaceutice. Dosarele de 
concurs se depun în 2 exemplare, la Registra-
tura Generală a UMFST G.E. Palade 
Tg.Mureș sau prin servicii de curierat, cu 
confirmare de primire, până la data de 
28.06.2022, ora 14.00. Informații suplimen-
tare se pot obține la adresa de email: prorec-
torat.stiintific@umfst.ro și la adresa: https://
www.umfst.ro/universitate/informare-si-rela-
tii-publice/ concursuri-pe-post/posturi-de-cer-
cetare/perioada-nedeterminata.html

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, cod poștal 
900419, tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498, 
organizează concurs, în conformitate cu HG 
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale de execuţie vacante, 
astfel: 1 post vacant de muncitor calificat II în 
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa 
Nord- punctul de lucru Canton Cogealac; 2 
posturi vacante de muncitor calificat III în 
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa 
Nord- punctul de lucru SPB Seimeni; 1 post 
vacant de muncitor calificat II în cadrul 
Unităţii de Administrare Constanţa Sud- 
punctul de lucru SPB Cochirleni; 1 post 
vacant de muncitor calificat IV în cadrul 
Unităţii de Administrare Constanţa Sud- 
punctul de lucru SPB Galeșu +conductă 
refulare. Pentru participarea la concursul 
organizat în vederea ocupării posturilor 
contractuale vacante de execuţie candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
privind nivelul studiilor și vechimea în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării postului: 
-pentru postul vacant de muncitor calificat II 
în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa 
Nord- punctul de lucru Canton Cogealac, este 
necesară următoarea pregătire: școală gene-
rală (8 ani/10 ani) +diplomă calificare cu 
profil electric /electromecanic/mecanic, elibe-
rată conform prevederilor legale la momentul 
emiterii, sau cursuri cu profil electric /electro-
mecanic/ mecanic, și atestat agent de securi-
tate. Vechimea necesară pentru ocuparea 
postului trebuie să fie între 1 an-2 ani vechime 
în specialitate; -pentru posturile vacante de 
muncitor calificat III în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Nord- punctul de 
lucru SPB Seimeni, este necesară următoarea 
pregătire: școală generală (8 ani/10 ani) 
+diplomă calificare cu profil electric /electro-
mecanic /mecanic, eliberată conform preve-
derilor legale la momentul emiterii, sau 
cursuri cu profil electric /electromecanic/
mecanic, și atestat agent de securitate. 
Vechimea necesară pentru ocuparea postului 
trebuie să fie între 6 luni-1 an vechime în 
specialitate; -pentru postul vacant de 
muncitor calificat II în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Sud – punctul de 
lucru SPB Cochirleni, este necesară urmă-
toarea pregătire: școală generală (8 ani/10 ani) 
+diplomă calificare cu profil electric /electro-
mecanic /mecanic, eliberată conform preve-
derilor legale la momentul emiterii, sau 
cursuri cu profil electric /electromecanic /
mecanic, și atestat agent de securitate. 
Vechimea necesară pentru ocuparea postului 
trebuie să fie între 1 an-2 ani vechime în speci-
alitate; -pentru postul vacant de muncitor 
calificat IV în cadrul Unităţii de Adminis-
trare Constanţa Sud- punctul de lucru SPB 
Galeșu+ conductă refulare, este necesară 
următoarea pregătire: școală generală (8 
ani/10 ani) +diplomă calificare cu profil elec-
tric /electromecanic/ mecanic, eliberată 
conform prevederilor legale la momentul 
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emiterii, sau cursuri cu profil electric/electro-
mecanic /mecanic, și atestat agent de securi-
tate. Vechimea necesară pentru ocuparea 
postului trebuie să fie între 0 luni-6 luni 
vechime în specialitate. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Comisia de 
concurs își va desfășura activitatea, astfel: 
-selecţia dosarelor în data de 17.06.2022, ora 
10.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbună-
tăţiri Funciare Constanţa, din localitatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4; -proba 
practică în data de 23.06.2022, ora 10.00, la 
sediul SRP1 Basarabi, loc.Poarta Albă; -proba 
interviu în data de 29.06.2022, ora 10.00, la 
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri 
Funciare Constanţa, din local itatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 16.06.2022, la sediul 
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare 
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse 
Umane. Documentele aferente concursului, 
respectiv documentele necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs, condiţiile gene-
rale și specifice prevăzute în fișa postului și 
bibliografia vor fi afișate la sediul Filialei 
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare 
Constanţa și pe site-ul instituţiei, la adresa 
www.anif.ro. Menţionăm că angajarea pensi-
onarilor se va face cu contract individual de 
muncă pe durată determinată de 6 luni. 
Relaţii suplimentare la sediul Filialei Terito-
riale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, 
persoana de contact dna. ing. Ursu Cristi-
na-Mihaela, telefon 0241.654.010/int.1010.

Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani, cu 
sediul în Petroșani, str.Cuza Vodă, nr.23, jud.
Hunedoara, tel/fax 0254.543.144, site: www.
asvj.ro, în conformitate cu OUG nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprin-
derilor publice-  cu modificările și completă-
r i l e  u l t e r ioa re ,  pr i n  Con s i l iu l  de 
Administrație /Comitetul de Nominalizare și 
Remunerare, anunţă organizarea selecţiei  în 
vederea ocuparii postului  vacant  pentru 
funcția de Șef Departament Economic. 
Candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii generale: studii superi-
oare economice de lungă durată (cu diplomă 
de absolvire), are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România, cunoaș-
terea limbii române (scris si vorbit), capaci-
tate deplină de exercițiu, stare de sănătate 
corespunzătoare funcției pe care candidează, 
atestată pe baza de adeverință eliberată de 
medicul de familie din care să rezulte că este 
„apt din punct de vedere medical ptr. funcția 
de Șef Departament Economic”, nu a fost 
destituit dintr-o functie publică și nu i-a 
încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 10 ani, 
nu a desfășurat activitate de poliție politică, 
astfel cum este definită prin lege, să aibă o 
bună reputație personală și profesională, să 
nu aibă fapte înregistrate în cazierul fiscal  și 
judiciar, să nu aibă datorii la bugetul de stat/
să nu fie persoane incapabile ori care au fost 
condamnate pentru infracţiuni contra patri-
moniului prin nesocotirea încrederii, infrac-
ţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru preve-
nirea și sancţionarea spălării banilor, precum 
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
și combatere a finanţării terorismului, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, sau funcții 
pentru care candidează, să nu aibă înregis-
trate în cazierul fiscal infracțiuni de conflict 
de interes/incompatibilități și să nu aibă 
datorii la bugetul de stat. Condițiile specifice 
minime obligatorii: experiență profesională 
minim 15 ani, cursuri de perfecționare în 
calificare de manager, experiență de minim 5 
ani în funcții de conducere în cadrul unor 
întreprinderi publice sau societăți din 
sectorul privat care au înregistrat profit in 
ultimii 5 ani, cifra de afaceri anuală minim 
20 milioane lei și cu un efectiv de minim 400 
salariați, din domeniul serviciilor de  utilități 
publice, experiență în implementarea proiec-
telor majore de infrastructură cu finanațare 
europeană, cunoștințe legislative din OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea 31/1990 a 
societăţilor comerciale, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare; Legea 
51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată; Legea 241/2006 a servi-
ciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată. Constituie avantaje: experiență 
în elaborarea și implementarea de strategiide 
dezvoltare, optimizare și modernizare de 
companii de utilitati publice- servicii de utili-
tăți publice, experiență privind sistemul de 
control intern managerial și gestionarea 
riscurilor, experiență minim 10 ani în dome-
niul serviciilor publice de apă și canalizare, 
studii aprofundate (master) în domeniul 
economic, experiență în relația cu autoritățile 
publice, cunoașterea mediului de reglemen-
tare al serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare. Experiență în lucrul cu Autori-
tatea de Reglementare a Serviciilor Publice 

Comunitare (ANRSC). Selecția/evaluarea 
candidaților se va efectua în doua etape 
succesive, după cum urmează: Etapa I- 
Selecția dosarelor de înscriere și întocmirea 
listei lungi. Etapa II- Interviul candidaților 
selectati (admiși la etapa I). Candidaţii decla-
raţi admiși la etapa I de selecţie a dosarelor 
vor alcătui lista scurtă și trebuie să depună în 
termen de 15 zile declarația/scrisoarea de 
intenție întocmită pe baza Scrisorii de aștep-
tări publicată pe site-ul societății. Data, ora și 
locul desfășurării interviului vor fi anunțate 
atât telefonic cît și pe e-mailul comunicat de 
candidat. Selecția finală a candidaților aflați 
în lista scurtă se face pe baza de interviu, 
organizar de către Comitetul de Nominali-
zare și Remunerare în baza planului de 
interviu, care va avea în vedere următoarele: 
e)dosarul de candidatură, f)matricea profi-
lului de candidat, g)declarația de intenție a 
candidatului, h)cunoștințe legislative din 
O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice cu modificarile 
si completarile ulterioare,  Legea 31/1990 a 
societăţilor comerciale, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare; Legea 
51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată; Legea 241/2006 a servi-
ciului de alimentare cu apa si de canalizare, 
republicată. Selecţia/evaluarea se va realiza 
cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal și transparenţei și cu 
luarea în considerare a specificului dome-
niului de activitate al APA SERV VALEA 
JIULUI SA, în conformitate cu prevederile 
OUG 109/2011.Documentele necesare pentru 
depunerea candidaturilor: Cerere de depu-
nere a candidaturii (care va conține și opisul 
documentelor din dosarul de candidatură), 
Curriculum vitae  (model european- format 
Europass), Copie act identitate- certificat și 
semnat „conform cu originalul”, Copii după 
actele de studii, care să ateste validitatea 
informațiilor cuprinse în CV și pregătirea 
profesională pentru postul solicitat- în copie 
semnată și certificată de candidat cu menți-
unea „conform cu originalul”, Copie după 
cartea de muncă și adeverințe care să ateste 
activitatea desfășurată anterior și experiența 
în domeniul administrății/managementului, 
Cazier judiciar- cazierul judiciar/declaraţie 
pe proprie răspundere- conform formular 
nr.1, Cazier fiscal/declaraţie pe proprie 
răspundere conform formular nr.2, Adeve-
rinţa medicală care atestă starea de sănătate 
corespunzătoarem eliberată de medicul de 
familie cu mențiunea „apt medical ptr. 
funcția de Șef Departament Economic”/
declaraţie pe proprie răspundere conform 
formular nr.3, Declaraţie pe proprie răspun-
dere că nu a fost și nici nu se află în situaţia 
desfășurării unei proceduri de natură penală 
împotriva sa -conform formular nr.4, Decla-
raţie pe proprie răspundere privind calitatea 
de membru în consilii de administraţie ale 
întreprinderilor publice, altele decât cel în 
care urmează a fi numit -conform formular 
nr.5, Declaraţie de consimţământ prin care 
candidatul își exprimă acordul de a se 
procesa datele sale personale în scopul proce-
durii de recrutare și selecţie -conform 
formular nr.6, Declaraţie pe proprie răspun-
dere prin care să confirme faptul că nu se află 
în conflict de interese/incompatibilitate 
(conform prevederilor Legii nr.215/2001 a 
administrației publ ice locale, Legi i 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în 
mediul de afaceri, prevenirea și sancţionarea 
corupţiei, Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, Legii nr.176/2010  privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor și demni-
tăţilor publice, pentru modificarea și comple-
tarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţio-
nale de Integritate, precum și pentru modifi-
carea și completarea altor acte normative si a 
Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organi-
zarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, s.a.) - conform formular  7, Decla-
raţie pe proprie răspundere prin care candi-
datul va confirma că nu se află într-una din 
situaţiile prevăzute la art.6 din OUG 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice sau că nu a suferit o 
condamnare pentru o infracţiune legată de 
conduita profesională -conform formular 
nr.8, Declarație pe proprie raspundere că nu 
a făcut poliție politică (conform OUG 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar 
și deconspirarea Securităţii)- formular nr.9, 
Declarația de intenție- care se prezintă în 
scris numai de către candidații care au fost 
selectați la etapa I. Cei interesati pot descarca 
formularele de pe pagina de web www.asvj.
ro. Candidatura și documentele solicitate 
prin anunţ se depun până la data de 
30.06.2022, ora 13.00, în plic închis și sigilat, 
la registratura societății, din Petroșani, str.
Cuza Vodă, nr.23, jud.Hunedoara, unde vor 
primi un număr de înregistrare. Pe plic se va 
menţiona „Candidatura pentru postul de Șef 
Departament Economic al APA SERV 
VALEA JIULUI SA)”, precum și numele, 
prenumele și domiciliul candidatului. Plicu-
rile depuse dupa termenul limita  se vor 
restitui fără a fi deschise. Anunțul online, 

planul de selectie, bibliografia, informațiile 
publice legate de activitatea societății sunt 
publicate pe pagina de internet a societatii 
www.asvj.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 

12.000mp din obiectivul Hala Laminor, situat 
pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii interesați 
pot solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: office@acs3.ro. Mai multe infor-
mații pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofer-
tele se pot depune până la 02.06.2022, ora 
12.00.

CITAŢII
Se citează pentru termenul de judecată din 

data de 08.06.2022 ora 10:00 numitul Grecu 
Constantin Emil, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.  19827/55/2021 al Judecătoriei 
Arad având ca obiect succesiune de pe urma 
defunctului Grecu Gheorghe decedat la 15 
aprilie 2020.

Prin prezenta, aducem la cunostinta 
tuturor celor interesati, ca la data de 5 Noiem-
brie 2021,a decedat numitul Toncean Nicolae, 
cu ultimul domiciliu in Ploiesti, str Intrarea 
Grindului nr 1,bloc C2, et 1,ap 34 jud 
Prahova. Cauza succesorala, se afla pe rolul 
Biroului Individual Notarial. Puscasu 
Ion-Ploiesti, str Cumpatul nr8 bloc H11 Ap 1 
parter. Tel 0244577388. Orice persoana care 
pretinde ca are calitatile de mostenitor legal 
sau testamentar, este rugat sa se adreseze 
Biroului Notarial mai sus mentionat.

Societatea Profesionala Notariala 
Dobre-Todorescu ii someaza pe succesibilii 
defunctei ASPIS NELLI, decedata la data de 
02.10.2018, cu ultimul domiciliu in municipiul 
Resita, strada Corbului nr.5,  jud. Caras-Se-
verin, sa se prezinte in data de 14.06.2022, la 
ora-11.00 la sediul societatii Profesionale 
Notariale Dobre-Todorescu din municipiul 
Resita, str.Ion Luca Caragiale nr.4-5, jud.
Caras-Severin, in vederea dezbaterii succesi-
unii acestei defuncte.

DIVERSE
În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 

85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generala de insolvenţă a debitorului SC 
TROPIKAL FRESH SRL, CUI RO 28894482; 
J23/1923/2011, dosar nr. 3209/93/2021 -Tribu-
nalul Ilfov Secţia Civilă. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 11.07.2022; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 01.08.2022; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 26.08.2022. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Bucuresti

Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în 
Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, 
demisol, spațiul nr. 2-3, Iași declară pierdute 
certificatul constatator original și certificatul 
de înregistrare original pentru REYNY SRL 
cu sediul în Timișoara, B-dul Constantin 
Brâncoveanu, nr. 16, spațiul comercial H1, 
jud. Timiș, J35 /1157 /2006, CUI  18568977.

SC Comalex SA, cu sediul social în munici-
piul Alexandria, str.Libertăţii, nr.211, bl.
L8-L9, judeţul Teleorman, înregistrată la 
Reg ist ru l  Comerţu lu i  sub numărul 
J34/17/1991, având CUI:RO1384767, prin 
reprezentant legal Mariana Campurean- 
Director General, aduce la cunoștința publi-
cului publicarea raportului trimestrial la 
31.03.2022 pe site-ul BVB, pe site-ul Comalex 
SA (www.comalexsa.ro) și poate fi solicitat și 
pe adresa comalexalexandria@gmail.com

CII Tudor Geanina, administrator judiciar 
notifica deschiderea procedurii generale a 
insolventei impotriva debitorului Donsal 
Invest SRL, conform incheierii de sedinta din 
data de 10.05.2022, pronuntata de Tribunalul 
Prahova, in dosar nr. 1897/105/2022. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererilor de admi-
tere a creantelor asupra averii debitoarei este 
22.06.2022. Termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea 
tabelului preliminar al creantelor in BPI este 
07.07.2022; termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creantelor este 01.08.2022; 
termenul limita pentru depunerea de catre 
debitor la dosarul cauzei a actelor si informa-
tiilor prevazute de art. 67 alin. din legea nr 
85/2014: 20.05.2022. Urmatorul termen de 
judecata: 27.07.2022. Prima Adunare a credi-
torilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 
39, sc. A, ap. 13, jud. Prahova in data de 
12.07.2022, ordinea de zi urmand a fi anuntata 
prin convocator, ulterior.

CII Costache Beatrice Ploiești, str. Poie-
nitei, nr.20, et .1, judet Prahova, tel 
0344/100436, numită administrator judiciar 
conform sentintei nr.279/23.05.2022, Tribu-
nalul Prahova, dosar nr.1269/105/2022, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 
insolvenței debitorului Marf Dumy Internati-
onal SRL, sat Bertea, com. Bertea, nr.703, jud. 
Prahova, CUI 32195695, J29/1390/2013. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţei este 05.07.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 25.07.2022. 
Termenul pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv al creanţelor este 17.08.2022. Prima 
Adunare a creditorilor este la data de 
29.07.2021 ora 10:00.

Unitatea Administrativ Teritorială Gârnic, 
județul Caraș-Severin anunță publicarea 
Documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul 2 UAT Gârnic, sat Padina Matei 
începând cu data de 30.05.2022 – 28.07.2022, 
pe o perioadă de 60 de zilecare se va publica 
la sediul Primăriei Gârnic conform art. 14, 
alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publi-
cității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificae ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Gârnic și 
pe site-ul Ageenției naționale de Cadastru și 
Publicitete Imobiliară (www.ancpi.ro)

CII Tudor Geanina, administrator judiciar, 
notifica deschiderea procedurii generale a 
insolventei impotriva debitorului Alione Best 
Logistic SRL, cf. incheierii de sedinta din 
data de 10.05.2022, pronuntata de Tribunalul 
Prahova, in dosar nr. 1896/105/2022. 
Termenul limita pentru inregistrarea cere-
rilor de admitere a creantelor asupra averii 
debitoarei, 22.06.2022. Termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si publicarea tabelului preliminar al 
creantelor in BPI, este 07.07.2022; termenul 
limita pentru definitivarea tabelului crean-
telor este 01.08.2022; termenul limita pentru 
depunerea de catre debitor la dosarul cauzei a 
actelor si informatiilor prevazute de art. 67 
alin. din legea nr 85/2014: 20.05.2022. Urma-
torul termen de judecata: 27.07.2022. Prima 
Adunare a creditorilor va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din Ploiesti, Aleea 
Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13, jud. 
Prahova in data de 12.07.2022, ordinea de zi 
urmand a fi anuntata prin convocator, ulte-
rior.

Cabinet Individual de Insolventa-Dobre 
Florin , CIF RO 24219726, în calitate de lichi-
dator judiciar notifică Intrarea in faliment 
prin procedura simplificata a debitorului Red 
Project Five SRL- CUI 20818862 conform 
încheiere din 18.05.2022 pronunţată de 
Tribunal Bucuresti, Sectia a VII a Civila, în 
dosarul nr. 10417/3/2022, ridicarea dreptului 
de administrare al debitorului și dizolvarea 
societăţii debitoare.Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
este  04.07.2022.Termenul de verificare a 
creanţelor și publicare a tabelului preliminar 
este 14.07.2022. Termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor este 08.08.2022. Prima 
Adunare a creditorilor  va avea loc la: 
19.07.2022, ora 14. Termen administrativ de 
control pentru analiza stadiului continuării 
procedurii la 21.09.2022.

Anunt de aducere la cunostinta publicului 
interesat de intentia privind intentia de elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu P.U.D.-“-
Cartierul pentru Justitie-Bdul Unirii nr.FN, 
Sector 3, Bucuresti“ si supune spre consultare 
aceasta documentatie de urbanism. Initiator: 
Ministerul Justitiei. Elaborator: Tractebel 
Engineering. Documentatia tehnica poate fi 
consultata la adresa: Calea Dudesti nr.191, 
parter. Tel. 021.318.03.23-28, program de 
lucru: luni, marti, miercuri, vineri: 8.30-16.30, 
joi:8.30-18.30.

SC Eurogenetic SRL anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu privind activitatea 
„comerț cu amănuntul al carburanților 
pentru autovehicule în magazine speciali-
zate”, ce se desfășoară în Municipiul Craiova, 
Bulev.Dacia, Nr.25, Jud.Dolj. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.Petru 
Rareș, nr.1, zilnic între orele 09.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Dolj până la data de 13.06.2022.

1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Municipiului Vaslui, str.
Spiru Haret, nr.2, judeţul Vaslui, telefon 
0235.310.999, fax 0235.315.946, e-mail: pmv@
primariavaslui.ro, cod fiscal 3337532. 2.
Programul privind acordarea de finanţări 
nerambursabile în anul 2022 pentru activităţi 
nonprofit de interes local. Autoritatea finanţa-
toare, Municipiul Vaslui, în baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulterioare, face 
cunoscute domeniul pentru care se acordă 
finanţări nerambursabile în anul 2022, 
conform bugetului propriu al Municipiului 
Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Vaslui nr.31 din 10.02.2022, după cum 
urmează: 1.Domeniul de activitate finanţat: 
Sport. Suma aprobată: 139.330Lei. Total 
fonduri nerambursabile: 139.330Lei. Pot parti-
cipa la procedura privind atribuirea contrac-
telor de finanţare nerambursabilă persoanele 
fizice sau persoanele juridice fără scop patri-
monial- asociaţii ori fundaţii constituite 
conform legii. Scopul programului este reali-
zarea unor obiective de interes public local. 
Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul 
instituţiei: www.primariavaslui.ro, unde este 
publicat Programul propriu de finanţare 
pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Vaslui nr.31 din 10.02.2022 
și/sau la telefon nr. 0235.310.999- int.203/303.

Informare. Aceasta informare este efec-
tuată de Compania Națională „Administrația 
Canalelor Navigabile” SA Constanța, cu 
sediul în loc.Agigea, str.Ecluzei, nr.l, jud.
Constanța, ce intenționează să solicite de la 
ABA Dobrogea- Litoral, din Constanța, Bdul.
Mircea cel Bătrân, nr.127, tel.0241.673.036, 
aviz de gospodărire a apelor pentru investiția: 
„RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NĂVO-
DARI”, amplasată în intravilan Agigea. Ca 
rezultat al procesului de producție vor rezulta 
permanent ape uzate menajere ce se vor 
evacua într-un bazin vidanjabil, apoi prin 
vidanjare în stație de epurare. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată.

Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura generală. Date 
privind dosarul: Număr dosar: 1111/115/2022, 
Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios, Administrativ și Fiscal ; Jude-
cător sindic: Juca Petru. Debitor: Consiron 
Trust S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 
17227327; Sediu social: Municipiul Reșița, 
P-ța 1 Decembrie 1918, nr.4, bl.4, sc.1, et.2, 
ap.2, Jud. Caraș-Severin ; Număr de Ordine 
în Registrul Comerţului: J11/145/2005. Lichi-
dator judiciar: Darada Insolv I.P.U.R.L : 
Sediul ales: Reșiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
Nr.7, et.2, cam.21, Jud. Caraș-Severin; Număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în insol-
venţă: RFO II – 0639/2012;  Telefon: 
0355/429.116; Fax: 0355/429.117. Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de Lichi-
dator judiciar al debitorului Consiron Trust 
S.R.L.,Notifică deschiderea procedurii  insol-
venţei – procedura simplificată - împotriva 
debitoarei Consiron Trust S.R.L. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 
11.07.2022.  Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afișare și publicare a 
Tabelului preliminar al creanţelor este: 
22.07.2022. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea și publicarea Tabelului definitiv al 
creanţelor admise este: 17.08.2022. Termenul 
pentru depunerea raportului prevăzut de art. 
97 din Legea nr. 85/2014 este 06.07.2022. 
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că 
prima ședinţă a Adunării Creditorilor debi-
toarei va avea loc la data de: 28.07.2022, orele 
09.00,  la sediul ales al administratorului 
judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având ca 
ordine de zi: prezentare situaţie debitor; 
desemnare comitet creditori; confirmare 
administrator judiciar; aprobare onorariu fix 
lichidator judiciar in cuantum de 2.000 lei/
luna ( exclusiv T.V.A.) și onorariu de succes în 
cuantum de 5% din recuperări creanțe și 
valorificări active.

SOMAŢII
România. Judecătoria Timișoara. Dosar 

Nr.29075/295/2021*. Secția l civilă. Somaţie 
emisă la data de 19.05.2022. Aducem la cunoș-
tinţa celor interesaţi cererea formulată de 
reclamanţii BARBU ALEXANDRU și Barbu 
Rozalia, având ca obiect constatarea dobân-
dirii prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului situat în Checea, 
judeţul Timiș, înscris în CF nr.401719 (CF 
vechi 5501 Checea) nr. top. 858, compus din 
teren în suprafaţă de 1439mp, proprietar 
tabular fiind Bratu Ionel, decedat la data de 
13.01.2008, și dacă, în termen de 6 luni de la 
afișare nu se va face opoziţie, instanţa va păși 
la judecarea cauzei. Președinte Cioaba Cris-
tian, Grefier Anca Lăzărescu.

LICITAŢII
U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI 

4540364, telefon 0232/297572, email: primari-
aprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație 
publică teren intravilan domeniul privat în 
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suprafață de 858 mp, situat în T 159/1, P 
1664/3/21, carte funciară nr. 62449. Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață de 1000mp, situat în T 
234, A 1884/1/1, P 1877/1, carte funciară nr. 
62451. Vânzarea se face conform art.363 din 
OG. 57/2019, și conform Hotărârilor Consi-
liului Local nr. 45 și 46 din 28.04.2022.

Anunț Închiriere prin Licitație Publică 
Terenuri: U.A.T. Comuna Probota, comuna 
Probota, județul Iași, C.U.I. 4540364, telefon 
0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.
com, Închiriere prin licitație publică terenuri 
intravilane domeniul privat, cu destinația 
construcție locuință: 1. suprafața de 1000mp, 
situat în T 159/1, P 1664/3/68; 2. suprafața de 
1000mp, situat în T 159/1, P 1664/3/67; 3. 
suprafața de 1000mp, situat în T 159/1, P 
1664/3/39; 4. suprafața de 1000mp, situat în T 
84, P 1651/6. 5.suprafața de 1000mp, situat în 
T 159/1, P 1664/3/69. Închirierile se fac 
conform art.333 și art.335 din OG. 57/2019, și 
conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 39, 
40, 41, 42 și 43 din 28.04.2022. Documentaţia 
de atribuire se ridică de la compartimentul 
achiziții publice, Primăria Probota  program 
luni- vineri, 08.00-16.00).  Caietul de sarcini- 
50 lei, se achită cu numerar la caserie. Număr 
de exemplare oferte: 1original  și 1 copie. Dată 
și loc ședinţă publică deschidere oferte: 
01.07.2022, ora 12,00, Primăria Probota.

S.C. „Citadin“ S.A. IASI, cu sediul in Bd. 
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza proce-
dura de “licitatie deschisa”, cu oferte de pret 
in plic inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului de achizitie: uleiuri auto, unsori consis-
tente, ulei mineral term 53. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de achi-
zitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in „Documentatia de achi-
zitie“. Documentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi 
accesata pana pe data de 15.06.2022 pe baza 
de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru evitarea intro-
ducerii unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la data de  
16.06.2022, ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 16.06.2022, ora 12:00, la 
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

Regia Autonomă ”Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat” prin Sucursala 
pentru Administrarea și Întreținerea 
Fondului Imobiliar, cu sediul în București, 
Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod 
p o ș t a l :  0 2 0 3 3 1 ,  N r . R e g . C o m . :  
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 2351555, 
C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie publică 
cu strigare privind închirierea următoarelor 
spaţii din București: A. Bulevardul Regina 
Elisabeta, nr. 3, sector 3. 1. Spațiu comercial 
în suprafață de 47.06mp (Cam.1,2,3- parter și 
Cam.9-mezanin). Tariful de pornire a licita-
ţiei: 14,4Euro/mp/lună. Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 1355,33 Euro. B. Bulevardul 
Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3. 2. Teren 
curte în suprafață de 798.05 mp. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 1,80Euro/mp/lună. 
Garanţia de participare la licitaţie: 2872,98 
Euro. C. Strada Cristian Popișteanu, nr.2-4, 
sector 1. 3. Teren curte în suprafață de 
82.00mp (tronson 1). Tariful de pornire a lici-
taţiei: 2.16Euro/mp/lună. Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 354,24Euro. D. Strada Ion 
Câmpineanu, nr.3A, sector 1. 4. Spațiu comer-
cial în suprafață de 16,10mp (Cam. 2-parter). 
Tariful de pornire a licitaţiei: 23,20Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie: 
747,04Euro. 5. Spațiu destinat amplasării unui 
panou publicitar în suprafață de 1.14mp 
(1.90m x 0.60m) situat pe fațada imobilului. 
Tariful de pornire a licitaţiei: 16,80Euro/mp/
lună (la care se adaugă T.V.A). Garanţia de 
participare la licitaţie: 38,30Euro. E. Strada 
Eugeniu Carada, nr.1, sector 3. 6. Spațiu 
destinat amplasării a trei panouri publicitare 
situate pe fațada imobilului în suprafață de: - 
1.75mp (2.50m x 0.70m), - 0.85mp (1.70m x 
0.50m); - 4.34mp (6.20m x 0.70m). Tariful de 
pornire a licitaţiei: 16,80Euro/mp/lună  (la 
care se adaugă T.V.A). Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 233,18Euro. F. Bulevardul 
Magheru, nr.28-30, sector 1. 7. Spațiu admi-
nistrativ în suprafață de 9.60mp (Cam.10 - 
etaj 5). Tariful de pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/ 
mp/ lună. Garanţia de participare la licitaţie: 
92,16Euro. G. Piața Presei Libere, nr.1, sector 
1. 8. Spațiu administrativ în suprafață de 
43.45mp (Cam.1,2-etaj 1) corp C2. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 4,80 Euro /mp /lună. 
Garanţia de participare la l icitaţie: 
417,12Euro. 9. Spațiu comercial în suprafață 
de 78.25mp (Cam.20,16/2 -garaj). Tariful de 
pornire a licitaţiei: 8,00 Euro/ mp /lună. 

Garanţia de participare la licitaţie: 1252,00 
Euro. 10. Spațiu administrativ în suprafață de 
20.26 mp (Cam.53-etaj 4) corp C3. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,60 Euro/mp/lună. 
Garanţia de participare la l icitaţie: 
226,91Euro. 11. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 35,78 mp (camera nr.34-etaj 1) 
corp C2. Tariful de pornire a licitaţiei: 4,80 
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 343,49Euro. H. Piata Walter Maraci-
neanu nr.1-3, sector 1. 12. Spaţiu adminis-
t rat iv  î n  supra faţ ă  de  57.03 mp ( 
cam.94,97-etajul 2). Tariful de pornire a licita-
ţiei: 5.20Euro/mp/lună. Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 593.11Euro. I. Strada Jean 
Louis Calderon, nr.59, sector 2. 13. Spațiu 
administrat iv/ locuință în suprafață 
de131.60mp (Ap.10-etaj 2)situat în imobilul 
din str. Jean Louis Calderon, nr.59, sector 2, 
București. Tariful de pornire a licitaţiei: 7,70 
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 2027,69 Euro. J. Șoseaua Nicolae 
Titulescu, nr.12, sector 1. 14. Spațiu adminis-
trativ/locuință în suprafață de 69.10mp 
(Ap.81, bl.21A, sc.B, etaj 6). Tariful de pornire 
a licitaţiei: 7,20Euro/mp/lună. Garanţia de 
participare la licitaţie: 995,04Euro. Licitaţia 
va avea loc la sediul S.A.I.F.I din Șos. Fabrica 
de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, în data 
de 22.06.2022, la ora 10:00. Preţul Dosarului 
de licitaţie este de 300 lei și se poate achizi-
ționa de la sediul S.A.I.F.I. Data limită de 
obținere a dosarului de licitaţie și de solicitare 
a clarificărilor este de 15.06.2022. Data limită 
de înscriere este 20.06.2022 ora 15:00. Persoa-
nele interesate se pot adresa către S.A.I.F.I., 
serviciul F.I.S.A.D. Persoana de contact: 
doamna Frîncu Cosmina (E-mail: cosmina.
frincu@saifi.ro; Telefon 021/4091217; 
0722184811).

1. Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: UAT Comuna Daia, Șoseaua 
București nr. 180, comuna Daia, județul 
Giurgiu, telefon 0246/244.085, e-mail: 
contact@primaria-daia.ro. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
Vânzarea imobilului-teren, în suprafață de 
1.634 mp, situat în localitatea Daia, județul 
Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 33739, 
aflat în domeniul privat al UAT Comuna 
Daia, județul Giurgiu, conform HCL. nr. 
26/30.03.2022 și OUG. 57/2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: Se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Documentația de atri-
buire se poate procura începând cu data 
publicării anunțului de la sediul UAT 
Comuna Daia, Șoseaua București nr. 180, 
comuna Daia, județul Giurgiu, de la Registra-
tură în zilele lucrătoare, în intervalul orar: 
09:00-14:00. 3.2 Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Un 
exemplar al documentației de atribuire poate 
fi obținut de la Panaitescu Nicoleta – Secretar 
General, telefon: 0246/244085. 3.3 Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Caietul de sarcini împreună cu 
Instrucțiunile privind organizarea și desfășu-
rarea procedurii de vânzare se pun la dispo-
ziție celui interesat pentru prețul de 100 lei 
reprezentând taxa de participare la licitație, 
aceasta se achită în contul RO49TREZ 
3215006 XXX004203 deschis la Trezoreria 
Giurgiu, titular de cont UAT Comuna Daia. 
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 10/06/2022, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1 Data-limită de depunere 
a ofertelor: 21/06/2022, ora 12:00. 4.2 Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Se depun la 
sediul UAT Comuna Daia, Șoseaua București 
nr. 180, comuna Daia, județul Giurgiu, la 
Registratură în zilele lucrătoare, în intervalul 
orar: 09:00-14:00. 4.3 Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: Un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 21/06/2022, 
ora 14:00, la sediul UAT Comuna Daia, 
Șoseaua București nr. 180, comuna Daia, 
județul Giurgiu. 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 Giurgiu, strada Episco-
piei nr. 13, județul Giurgiu, cod poștal 080015, 
telefon 0246/212.725, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 26/05/2022.

1. Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T. 
municipiul Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, 
nr.31, Vulcan, judeţul Hunedoara, telefon 
0254570340, fax 0254571910, email prim-
vulcan@yahoo.com. 2. Informații generale 

privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: se organizează licitație 
publică conform prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.108/21.04.2022, în 
vederea concesionării unui teren în suprafață 
de 1.582mp, înscris în CF 63217 Vulcan, nr.
cadastral 63217, proprietate privată a munici-
piului Vulcan, situat pe b-dul M.Viteazu fn, în 
vederea construirii unui spațiu commercial 
non-alimentar.  3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul Instituției. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Serviciul Administrarea Dome-
niului Public și Privat, camera nr. 32-U.A.T. 
municipiul Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, 
jud.Hunedoara. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: costul caietului de sarcini este de 
10 lei și  se achită cu numerar la casieria Insti-
tuţiei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  10.06.2022 ora 9. 4. Informaţii 
privind ofertele. 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.06.2022 ora 10. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratură, 
Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31, Vulcan. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate – unul exterior și unul 
interior. 5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.06.2022 ora12,  la sediul U.A.T.  municipiul 
Vulcan. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei:  Tribunalul Hunedoara,str. Calea 
Zarandului nr.73, Deva, telefon 0254/211574, 
fax 0254/216333, e-mail tribunalul.hune-
doara@just.ro.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: UAT 
Poiana Mare, cu sediul în comuna Poiana 
Mare, str.Independenţei, nr.8-10, județul 
Dolj, telefon 0251.236.284, fax 0251.235.048, 
email: poiana_mare@cjdolj.ro, cod fiscal 
4711618. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafață de 750mp, 
situat în comuna Poiana Mare, str.Târgului, 
nr.44, județul Dolj, CF 36342, aparținând 
domeniului public al UAT Poiana Mare, 
conform HCL nr.19/30.03.2022 și temeiului 
legal OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă, depusă la sediul UAT Poiana Mare, 
str. ndependenței, nr.8-10, județul Dolj. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
Juridic din cadrul UAT Poiana Mare, str. 
Independenței, nr.8-10, județul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
200Lei, achitați la casieria UAT Poiana Mare 
sau în contul: RO23TREZ 29321070250X, 
deschis la Trezoreria Calafat, cod fiscal 
4711618. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09.06.2022, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 20.06.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele pot fi depuse la Registratura UAT 
Poiana Mare, str.Independenței nr.8-10, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 20.06.2022, ora 12.00, la sediul 
UAT Poiana Mare, str.Independenței, nr. 
8-10, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Sectia de Contencios 
Administrativ al Tribunalului Dolj, Craiova 
str.Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon 
0251.418.612, fax 0251.410.140, e-mail: inre-
gistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 27.05.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Secuieni, 
comuna Secuieni, strada Principală, nr.174, 
județul Bacău, telefon/fax 0234.223.002, 
0234.223.305, e-mail: comunasecuieni@
yahoo.com, cod fiscal 4455188. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 

teren curți- construcții în suprafață de 
298mp, situat adminstrativ în Comuna Secu-
ieni, sat Secuieni, str.Principală, nr.12, înscris 
în cartea funciară nr.60147, nr. cadastral 
60147, în vederea utilizării acestuia pentru 
amenajare spațiu provizoriu de depozitare, 
aparținând domeniul privat al Comunei 
Secuieni, conform HCL 29/13.05.2022 și 
temeiului legal OUG 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
Se poate obține de la Compartimentul Secre-
tariat din cadrul Primăriei Comunei Secu-
ieni, comuna Secuieni, str.Principală, nr. 174, 
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
20Lei/exemplar, se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Secuieni. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2022, 
ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
20.06.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Secuieni, comuna Secuieni, Compartimentul 
Registratură, strada Principală, nr.174, 
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 20.06.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Secuieni, comuna 
Secuieni, strada Principală, nr.174, județul 
Bacău- Sala de ședințe. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bacău, Str.
Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, cod 
poștal 600356, telefon 0234.514.419, 
0234.525.221, fax 0234.525.211, e-mail: tr-ba-
cau-info@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 27.05.2022.

Concesionare teren in suprafata de 1153 
mp aparținând domeniului privat al Comunei 
Miroslava. 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii: 
1153 mp teren intravilan sat Bratuleni, 
comuna Miroslava, jud Iași, NC 90615 pentru 
construire hala reparatii si inchiriere utilaje 
pentru constructii. Redevența: este de minim: 
9130 lei/an. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de la care 
se poate obţine un exemplar al documentaţiei 
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 07.06.2022, orele 16.00. Data limită soli-
citare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 07.06.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 15.06.2022, orele 16.00; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 
707305; Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar în două 
plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 7. 
Data și locul unde se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 16.06.2022, 
orele 10.00 la sediul Primăriei com. Miro-
slava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
26.05.2022.  

PIERDERI
Pierdut Ordinul Prefectului cu numărul 

1146 din 19.07.2004, emis de Prefectura Jude-
țului Ilfov, pe numele de Vasile  D. Elena, cu 
domiciliul în oraș Voluntari, strada Doicești, 
nr.26A. Declar nul.

SC Total Data Solution SRL cu sediul in 
D om ne s t i  n r. 2 4 ,  CUI 15949152 ,  J 
23/2165/2011, declara pierdut certificatul de 
inregistrare in scopuri de TVA. Declaram 
certificatul nul.

Subscrisa,  TIMESAFE S.R.L. cu sediul in 
Oras Voluntari, Soseaua Erou Iancu Nicolae 
nr. 87-2F, Judet Ilfov, inregistrata in Registrul 
Comertului sub nr. J23/1658/2016, avand CUI 
35968582, declar pierdut si nul originalul 
certificatului de inregistrare seria B nr. 
3300361 emis pe data de 15.04.2016.

Subscrisa, SC IUL TM Construct SRL, cu 
sediul în Timișoara, str.Ulpia Traiana, nr.68, 
jud.Timiș, RO34425146, J35/952/28.04.2015, 
anunțăm pierderea certificatului de înregis-
trare seria B, nr.3075683, eliberat la data de 
29.04.2015 de către Oficiul Registrului Comer-
țului Timiș.

Subscrisa SC SEVEN LOGISTIC&DIS-
TRIBUTION SRL, cu sediul social în munici-
piul Constanța, Strada Bogdan-Vodă, nr.2-4 
bis, CUI:36385811, J13/1925/2016, declarăm 
pierdut documentul oficial autorizație elibe-
rată de DSVSA Constanța în baza facturii 
fiscale seria DSV, nr.52369 și a chitanței 
nr.13077 din data de 09.09.2021.
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