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l Te vrem în echipa N&S Hotel Iași! Angajăm recepționeră cu
sau fără experiență în domeniu. CV-urile la: tehnictedconstruct@yahoo.com sau la tel. 0731.137.001/0721.144.944.
l TD Metalcomp SRL CUI 41740731 din Brașov angajează
muncitori necalificați la asamblarea, montarea pieselor. CV pe:
office@jobtips.ro
l A.N.„Apele Române” -A.B.A.Buzău Ialomița -S.G.A.Călărași,
cu sediul în mun.Călărași, Șos.Chiciu nr.2, anunță scoaterea la
concurs a unui post vacant de: agent hidrotehnic la formația
Diguri Dunăre Călărași Vest, în data de 22.07.2022. Relații la
telefon: 0242.316.680, int.103.
l SC Anflabio SRL, cu sediul in Oradea, Str.Alexandru Roman
nr.2/C, Bihor, CUI 28435765, J5/2137/2019, angajează: -30
muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de
construcții, cod COR 931302. Selecția se face pe baza CV-urilor
depuse până la data de 04.07.2022. Contact 0740.866.708.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.Crişan,
nr.5, organizează concurs de recrutare unui post vacant de
medic, specialitatea medicină generală la Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. A. Denumirea postului: un
post vacant de medic, specialitatea medicină generală la
Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate.
B. Condiţii de participare la concurs: a) să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b) studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență, specialitatea medicină generală; c) condiţii de vechime: -. C. Condiţii de desfăşurare a concursului. 1.Data și locul depunerii dosarelor de
înscriere la concurs- în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării/publicării anunţului (30.06.2022-13.07.2022,
ora 16.00) la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina.
2.Selecţia dosarelor de înscriere: 14.07.2022-15.07.2022.
3.Data probei scrise: 25.07.2022, ora 09.00. 4.Data probei
de interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 5.Locul desfăşurării probelor- sediul
Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sala de ședințe din
Ambulatoriul integrat spitalului. D. Menţiuni. Bibliografia și
tematica de concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro), şi relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina,
telefon 0736.373.205, persoană de contact: Dumitrache
Raluca Elena.
l Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați cu
sediul în municipiul Galați, strada Fraternității nr. 1, bloc
Șoim organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale de execuție vacante de: șofer (1 post) –
Centrul de Urgență Pentru Persoane fără Adăpost din
cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați,
conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va desfășura astfel: - proba scrisă
în data de 25.07.2022, ora 10,00 la sediul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Galați strada Fraternității
nr. 1, bloc Șoim, - proba interviu în data de 29.07.2022, ora
10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Galați strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Nivelul studiilor: studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat. Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită. Alte condiții: permis de
conducere categoria B. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Galați strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim.
Relații suplimentare la sediul Direcției de Asistență Socială
a Municipiului Galați strada Fraternității nr. 1, bloc Șoim,
persoană de contact: Daniela Zaharescu, telefon
0236/307.786, e-mail personal_das@primariagalati.ro.
l Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani cu sediul în comuna
Ciolpani, județul Ilfov, DN1, km. 32, organizează concurs în
vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, unui
post vacant de personal contractual, muncitor calificat IV-I(electrician auto) din cadrul Biroului Logistic – Echipa de revizii și
reparații auto. Nivelul studiilor: - studii gimnaziale absolvite cu
diplomă; - cursuri/programe de perfecționare/specializare:
electrician auto. Concursul se va desfăşura la sediul instituției
şi va consta în: 1. Selecția dosarelor de înscriere: 25.07.2022. 2.
Proba scrisă: 28.07.2022. 3. Interviu: 02.08.2022. Data limită
până la care se pot depunde dosarele de concurs este
22.07.2022, ora 14:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituției, în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.00
sau la telefon 0212677014, interior 021/21037 – Comparti-

mentul Resurse Umane – Cpt. Ivan Florin-Alin / Plt.adj.șef Ilie
Manuela sau pe www.cnppmsu.ro.
l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1027/2014
pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, Muzeul Național de Artă
Contemporană organizează în perioada 22 iulie-28 iulie 2022,
la sediul său din București, sector 5, Str.Izvor, nr.2-4, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 1
-Muzeograf gr.II: educație -mediere culturală. Cerințe specifice: Nivel de studii: superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul fundamental Științe umaniste și arte (cf.Anexa
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.158/2018 -Nomenclatorul
domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare). Experienţa de lucru necesară: minimum 2 ani de experiență în producție și promovare de programe, proiecte, acțiuni
în domeniile culturii vizuale; marketing cultural; dezvoltarea
de publicuri noi pentru sectorul cultural. Cerințe specifice:
-cunoștințe teoretice, metodologice și practice de comunicare
și marketing cultural; -capacitate de urmărire a unor procese
de lucru complexe: experiența de lucru cu departamente și
structuri diferite (contabilitate, furnizori etc.); Cunoștințe de
operare pe calculator: -abilități avansate de lucru: Internet,
e-mail, Microsoft Office; -programe de grafică și procesare
imagini (constituie un avantaj). Limbi străine: -comunicarea
fluentă (scris și oral) în cel puțin o limbă străină de circulație
internațională, preferabil engleza. Abilități, calități și aptitudini
necesare: -inițiativă, spirit analitic, viziune și creativitate;
-abilități de coordonare; -capacitatea de a comunica ușor cu
oameni din medii și domenii diferite; -Spirit de echipă, capacitate de decizie; -Obiectivitate, seriozitate, punctualitate. 2.
Conservator gr. II: Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1.are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul fundamental de ierahizare -Științe
umaniste și arte; Matematică şi ştiinţe ale naturii (Chimie şi
inginerie chimică); Ştiinţe biologice şi biomedicale (Biochimie
și Biologie); 2.are activitate în specialitate sau în domeniul
conservării sau al restaurării bunurilor culturale de minimum
2 ani; 3.are cunoștințe de operare pe calculator; 4.cunoaște la
nivel mediu (vorbit, citit, scris) cel puțin o limbă străină de
circulaţie internaţională; 5.Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilități
de comunicare (orală și scrisă) intra și interinstituțională. 3.
Referent de specialitate gr.I (ARHIVAR) (perioadă determinată
-1 an); Condiţiile specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă; -să aibă o vechime de minim 5
ani în muncă; -să aibă abilităţi de organizare la locul de muncă;
-să aibă abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi
sinteză; -să aibă cunoştinţe de operare PC -Excel, Word. 4.
Șofer tr.I (perioadă determinată -1 an): Condiţii specifice de
participare: -nivelul studiilor: medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat sau generale; -vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: minim 3 ani; -deținere permis de
conducere auto categoria B, C și E; -deținere cunoștințe
temeinice de legislație rutieră; -disponibilitate la un program
flexibil, cu deplasări în țară. Concursul constă în 3 etape succesive: 14 iulie 2022, ora 13.00 -datalimită pentru depunerea
dosarelor; 22 iulie 2022, ora 12.00 -proba scrisă; -28 iulie 2022,
ora 12.00 -proba interviu.Bibliografia de concurs este disponibilă accesând pagina oficială precum și la sediul Muzeului
National de Artă Contemporană București, str.Izvor, nr.2-4,
sector 5, telefon 0728.837.665 -Resurse Umane.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului
vacant de execuţie de personal civil contractual de referent IA
/studii medii cu diplomă de bacalaureat, cu o vechime în
muncă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel: -22.08.2022, ora 10.00–
proba scrisă; -25.08.2022, ora 10.00– interviul; -data limită de
depunere a dosarelor– 14.07.2022, ora 13.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul UM
01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector
1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului
vacant de execuţie de personal civil contractual de analist
(programator) ajutor IA/ studii medii cu diplomă de bacalaureat şi curs de utilizare a calculatorului (operator calculator) cu
atestat/ cu o vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel:
-29.08.2022, ora 10.00– proba scrisă; -01.09.2022, ora 10.00–
interviul; -data limită de depunere a dosarelor –14.07.2022,
ora 13.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului
vacant de execuţie de personal civil contractual de expert gr. I
/studii universitare cu diplomă de licenţă într-unul dintre
domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti sau ştiinţe sociale,
cu o vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel:
-11.08.2022, ora 10.00– proba scrisă; -18.08.2022, ora 10.00–
interviul; -data limită de depunere a dosarelor– 14.07.2022,
ora 13.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se
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vor face la sediul U.M. 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs/ examen pentru ocuparea postului
vacant de conducere de personal civil contractual de şef
laborator gr. II/ Muzeul Naţional al Aviaţiei Române/ studii
superioare cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele
domenii: arte vizuale specializarea conservare şi restaurare;
istorie; fizică; chimie; biologie (pentru ultimele patru specializări este necesar cel puțin un curs de perfecționare/ specializare ca restaurator bunuri culturale); cursuri de pregătire/
perfecționare în restaurarea bunurilor din patrimonial cultural
(metal și/sau lemn), organizate de Ministerul Culturii/ Ministerul Educației; certificat oficial de atestare ca restaurator în
metal sau lemn, emis de Comisia Națională a Muzeelor și
Colecțiilor potrivit Ordinului ministrului culturii și cultelor nr.
2008/2001/ cu o vechime în muncă de minim 5 ani, astfel:
-19.09.2022, ora 10.00– proba scrisă; -22.09.2022, ora 10.00–
interviul; -data limită de depunere a dosarelor– 14.07.2022,
ora 13.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior 316.
l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu
sediul în Bucureşti, Str. Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la
concurs conform organigramei și statului de funcții următoarele posturi contractuale vacante pentru reţeaua cabinetelor
medicale şcolare: 1 post de asistent medical principal cu studii
superioare specialitatea medicină generală; 1 post de asistent
medical cu studii superioare specialitatea medicină generală;
44 posturi de asistenţi medicali principali cu studii postliceale
specialitatea medicină generală; 33 posturi de asistenţi medicali cu studii postliceale specialitatea medicină generală; 16
posturi de asistenţi medicali debutanţi cu studii postliceale
specialitatea medicină generală. Proba scrisă se va desfăşura
în data de 03.08.2022, ora și locul susținerii probei scrise
urmând a fi anunțate odată cu rezultatul selecției dosarelor.
Proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data, ora şi locul
susținerii probei interviu urmând a fi anunțate odată cu rezultatul la proba scrisă. Termenul limită de înscriere va fi data de
14.07.2022, orele 14:00, dosarul de concurs urmând să fie
depus la Serviciul Resurse Umane din cadrul Administraţiei
Spitalelor și Serviciilor Medicale Bucureşti din Bd. Dimitrie
Cantemir Nr.1, Bl.B2, Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare
privind condiţiile specifice pentru înscrierea şi participarea
candidaţilor la concurs se pot obţine la Serviciul Resurse
Umane, pe site-ul instituţiei www.assmb.ro sau la telefon
031.433.74.45/ 031.433.74.46.
l Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 cu
sediul în Calea Plevnei nr.147-149, anunţă scoaterea la
concurs, în data de 03.08.2022, a următoarelor posturi
vacante de natură contractuală, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare,
astfel: Serviciul Resurse Umane: •Inspector de specialitate
gradul IA– 1 post. -Condiții specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă: -Perfecţionari (specializări): în domeniul resurselor umane; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 3 ani. • Inspector de specialitate
gradul I –1 post. -Condiții specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 1 an; •Inspector de specialitate
gradul II –1 post. -Condiții specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Perfecţionari (specializări): în domeniul resurselor umane; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 6 luni. •Inspector de specialitate
debutant– 1 post. -Condiții specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: nu necesită. Compartiment Juridic: •Consilier juridic gradul IA –1 post. -Condiții specifice de participare:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor juridice; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3
ani. •Consilier juridic gradul I –1 post. -Condiții specifice de
participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 1 an. Serviciul Financiar- Contabilitate: •Inspector de
specialitate gradul IA –1 post. -Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 3 ani. •Inspector de specialitate gradul I –1 post.
-Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
științe economice; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 1 an. •Inspector de specialitate
gradul II –1 post. -Condiții specifice de participare: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 6 luni. •Inspector de specialitate
gradul debutant –1 post. -Condiții specifice de participare:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcției: nu necesită. Biroul Achiziții Publice și
Investiții: •Inspector de specialitate gradul IA –1 post. -Condiții
specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani.
•Inspector de specialitate gradul I –1 post. -Condiții specifice
de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an.
•Inspector de specialitate gradul II –1 post. -Condiții specifice
de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă: -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni. •Referent trepta I –1 post. .Condiții specifice de participare: studii
studii medii liceale; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an. Serviciul Relații cu
Publicul și IT: •Inspector de specialitate gradul IA –1 post.
-Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3
ani. •Inspector de specialitate gradul I –1 post. -Condiții specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an. •Referent trepta I –1 post. -Condiții specifice de participare: studii
liceale medii liceale; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an. Serviciul Administrativ:
•Referent trepta IA –1 post. -Condiții specifice de participare:
studii medii liceale; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani; Serviciul Logistică și
Exploatare Utilaje: •Șofer , treapta I (permis categoria B și C,
C1, C1E, CE) -2 posturi. -Condiții specifice de participare: studii
medii liceale sau studii generale, permis categoria B și C, C1,
C1E, CE; -Vechime în specialitatea calificării profesionale
necesare exercitării funcției: minimum 1 an. Serviciul Curățenie Stradală și Deszăpezire: •Muncitor necalificat treapta I
–4 posturi. -Condiții specifice de participare: studii medii
liceale sau studii generale; -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: minimum 1 an. Compartiment
Reparații Bunuri și Mobilier Stradal: •Muncitor calificat
(lăcătuș mecanic contrucții) treapta I -1 post. -Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,
absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională
de lăcătuș mecanic contrucții. -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani. •Muncitor
calificat (fasonator mecanic) treapta I -1 post. -Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale,
absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională
de fasonator mecanic. -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: minimum 3 ani. •Muncitor calificat (electrician constructor montator aparataj și cabluri de
joasă tensiune) treapta I -1 post. -Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale, absolvent al unui
curs care să ateste specializarea profesională de electrician
constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune–
autorizație ANRE; -Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: minimum 3 ani. •Muncitor calificat (tinichigiu) treapta I -1 post. -Condiții specifice de participare:
studii medii liceale sau studii generale, absolvent al unui curs
care să ateste specializarea profesională de tinichigiu;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 3 ani. •Muncitor calificat (sudor) treapta II -1 post.
-Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii
generale, absolvent al unui curs care să ateste specializarea
profesională de sudor. -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: minimum 1 an. •Muncitor calificat (pavator) treapta II -1 post. -Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale, absolvent al unui
curs care să ateste specializarea profesională de pavator;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 1 an. Serviciul Administrativ: •Șofer, treapta I
(permis categoria B) -3 posturi. -Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii generale, permis categoria
B. -Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare
exercitării funcției: minimum 1 an; •Muncitor calificat (electrician întreținere și reparații de joasă tensiune) treapta I -1 post.
-Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii
generale, absolvent al unui curs care să ateste specializarea
profesională de electrician întreținere și reparații de joasă
tensiune) – autorizație ANRE; -Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 3 ani.
•Muncitor calificat (lăcătuș mecanic întreținere și reparații)
treapta I -1 post. -Condiții specifice de participare: studii medii
liceale sau studii generale, absolvent al unui curs care să ateste
specializarea profesională de lăcătuș mecanic întreținere și
reparații; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani. •Muncitor calificat (instalator
tehnico-sanitar și de gaze) treapta I -1 post. -Condiții specifice
de participare: studii medii liceale sau studii generale, absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de
instalator tehnico-sanitar și de gaze autorizație ISCIR;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
minimum 3 ani. •Muncitor necalificat treapta I –2 posturi:
-Condiții specifice de participare: studii medii liceale sau studii
generale; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 1 an. Condiţiile de desfăşurare ale
concursului: -Organizarea Concursului: •Proba scrisă se va
susține pentru funcțiile de inspector de specialitate, consilier
juridic și referent în data de 03.08.2022, ora 11.00; •Proba
practică se va susține pentru funcțiile de șofer, muncitor calificat și muncitor necalificat în data de 03.08.2022, ora 9.00;
•Interviul –data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor
pentru proba scrisă, conform art.24 alin.(5) din H.G.
nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare
–maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
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şi/sau probei practice. -Locul de desfăşurare: sediul Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, situat în Calea
Plevnei nr.147-149, Sector 6, Bucureşti. -Dosarele de înscriere
la concurs: se depun la registratura Administrației Serviciului
Public de Salubrizare Sector 6, cu sediul în Calea Plevnei nr.147149, Sector 6, Bucureşti, în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului, în perioada
01.07.2022 – 14.07.2022, în intervalul orar 0800-1600 de luni
până joi și vineri în intervalul orar 08.00-13.30, la sediul instituției. Alte menţiuni referitoare la organizarea concursului se
pot obţine la nr. de telefon: 0376.204.348 -Servciul Resurse
Umane și pe site-ul instituției www.primarie6.ro, la secțiunea
„Carieră”.
l Subscrisa Primăria Comunei Mircea-Vodă, Județul Brăila, cu
sediul în Comuna Mircea-Vodă, Str. Mircea cel Bătrân nr.42
Județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui
post/ funcție de personal contractual de execuție vacant
după cum urmează: -Asistent medical comunitar– (debutant)
în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială în data de
25.iulie.2022, ora 10.00 proba scrisă și în data de 28.iulie ora
10, interviu. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei
Mircea-Vodă, Județul Brăila, cu sediul în Comuna MirceaVodă, Str. Mircea cel Bătrân nr.42 Județul Brăila în data de
25.iulie.2022, ora 10.00 proba scrisă și în data de 28.iulie ora
10, interviu. Relații suplimentare si bibliografia se afișează pe
site-ul www.primariamirceavoda.ro şi la sediul Primăriei
Comunei Mircea-Vodă, Județul Brăila telefon 0239/669583,
persoană de contact d-na Bordei Getuța.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Suceava, cu sediul în Suceava, str. Scurtă, nr. 2, anunţă, organizarea concursului în vederea ocupării a 3 posturi contractuale
de execuţie vacante, pe perioada determinată: a) 1 post medic
veterinar, grad III în cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate
și Bunăstare Animală al cărui temei legal pentru angajare îl
reprezintă O.G. nr.42/2004; b) 1 post medic veterinar, grad III
în cadrul CSVSAO Suceava 1 al căror temei legal pentru angajare îl reprezintă Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr.64/2007;
c) 1 post asistent veterinar, grad I în cadrul Serviciului Laborator Sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor al cărui
temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr.42/2004.
Concursul va avea loc în data de : 28 iulie 2022, ora 1100 la
sediul din Suceava, str. Scurtă nr. 2. Data şi ora interviului vor fi
susţinute în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, termenul limită de
depunere fiind data de 14 iulie 2022, ora 1400, la secretariatul instituției, tel.0230522848 interior 22. Condiţiile generale
sunt cele stabilite prin art.3, literele a-g din H.G. Nr.286/2011;
Condiţiile generale şi specifice de participare la concurs,
calendarul de desfăşurării concursului, bibliografia, actele
necesare în vederea înscrierii la concurs, sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei: http://www.
ansvsa.ro –Suceava.
l Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu sediul în Bld. George Coșbuc nr.
6-16, sector 4, București, organizează concurs de recrutare pe
perioadă determinată 1 an a funcțiilor contractual vacante: -2
posturi consilier, treapta profesională IA, în cadrul Direcției de
Tineret și Sport, conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare– universitare de
licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul, vechime muncă– nu este cazul. -1 post
referent, treapta profesională IA, în cadrul Direcției de Tineret
și Sport, conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru participarea la concurs: studii medii– absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul,
vechime muncă– nu este cazul. Concursul se va desfășura
astfel: - proba scrisa în data de 22.07.2022, ora 10.00; -proba
interviu în data de 27.07.2022, ora 10.00. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv 01.07.2022-14.07.2022 la sediul Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și de
Sport Sector 4 din Bld. George Coșbuc, nr.6-16, sector 4 sau pe
adresa de e-mail office@dgauis.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul D.G.A.U.I.S. S4, persoana de contact Lupu
Anca, e-mail: office@dgauis.ro, telefon: 0766 976.198.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, cu sediul în
municipiul Dr.Tr.Severin, B-dul Carol, nr.75, organizează
Concurs pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă
externă, a postului de personal contractual de muncitor calificat IV la Politia orasului Strehaia, pozitia 502 din statul de
organizare al unității. Pentru ocuparea postului, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile specifice prevăzute în HG
nr. 286/2011: -să fie absolvenţi de cursuri de calificare fochist
pentru cazane de joasă tensiune. -Nu este necesară vechime.
Înscrierea candidaţilor se face personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, situat în municipiul Dr.Tr.
Severin, B-dul Carol, nr.75, Serviciul Resurse Umane,
30.06.2022– 13.07.2022 numai în zilele lucrătoare, în intervalul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi obținute la nr. de
telefon 0252305114. Concursul se va desfăşura la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, Bulevardul
Carol, nr.75 şi va consta în 3 etape succesive, desfășurate în
ordinea menționată mai jos, astfel: 1.Validarea dosarelor–
31.08.2022, ora 16.00; 2. Proba scrisă– 04.09.2022, ora 10.00;
3. Interviu– 07.09.2022, ora 10.00.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri,
nr.66, anunţă, anunţă organizarea concursului în conformitate

14

anunțuri

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea ocupării următoarelor funcții contractuale de
execuție, încadrate pe perioadă determinată, după cum
urmează: Posturi pentru perioadă determinată conform
Ordinului nr.64/2007 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: -Medic
Veterinar, Gr. III –2 posturi; Condiții Specifice: -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi
biomedicale,ramura de ştiinţă medicină veterinară în specialitatea medicină veterinară şi minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; -Medic Veterinar,
debutant– 1 post: Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalent în specialitatea medicină
veterinară, fără vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; Concursul va avea loc în data de : 03.08.2022
ora: 10.00 proba scrisă şi în maxim 4 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise şi /sau probei practice va avea loc
proba de interviu, la sediul DSVSA Maramureș. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la compartimentul Juridic şi
Resurse Umane– Pop Mariana Elisabeta, tel. 0262224031,
interior 27 sau 0730999401, care asigură secretariatul comisiei de concurs; Condiţiile generale şi specifice de participare
la concurs, calendarul de desfăşurării concursului, bibliografia,
actele necesare în vederea înscrierii la concurs, data limită
până la care se poate depune dosarul de participare la
concurs, sunt afişate la sediul instituţiei, pe pagina de internet
a instituţiei: http://www.ansvsa.ro şi pe portalul posturi.gov.
ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.
l Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante,
în conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr. 1027/2014: •1 post îngrijitoare copii- Condiții
specifice: -nivelul studiilor– minimum 8 clase; -vechime în
muncă– minim 1 an; -vechime în învățământ- 3 luni; -certificat/ dovada parcurgerii cursului de igienă. •1 post muncitor
calificat bucătar: Condiții specifice: -nivelul studiilor–
minimum 8 clase; -vechime în domeniu– minim 2 ani;
-vechime în instituție de învățământ cu cantină- minim 6 luni;
-curs de calificare bucătar; -certificat/ dovada parcurgerii
cursului de igienă. Concursul va avea loc la sediul Grădiniței cu
Program Prelungit nr.6 Brăila, str. Radu S. Campiniu nr.36,
după cum urmează: •22 iulie 2022, ora 8, proba practică
pentru postul de bucătar; •22 iulie 2022,ora 12, proba practică pentru postul de îngrijitor; •26 iulie 2022,ora 8, probă de
interviu pentru postul de bucătar; •26 iulie 2022,ora 12,
probă de interviu pentru postul de îngrijitor. Dosarele de
concurs se depun la sediul Grădiniței cu Program Prelungit
nr.6 Brăila în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial. Relații suplimentare la tel. 0239623237.
l Primăria Glina, cu sediul în comuna Glina, str. Libertății,
nr.292, județ Ilfov, organizează în data de 22.07.2022 concurs
recrutare pentru ocuparea postului contractual de Inspector
de specialitate –Compartiment Monitorizare Deservire Unități
Învățământ. Condiții de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă: minimum 20 de ani. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Glina în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de 30.06.2022 până
la data de 12.07.2022, ora 16:00. Persoană de contact: Sloată
Mariana– Inspector Superior, Primăria Glina, email: primariaglina@yahoo.com, telefon: 021.467.12.14.
l Registrul Urbaniștilor din România cu sediul în din bd.
Nicolae Bălcescu nr.17A, et.5, sector 1, București organizează
în data de 25.07.2022 concurs recrutare pentru ocuparea
postului de Consilier relații publice– Cabinet Președinte.
Condiţii specifice comune de participare la concurs: studii
superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă, științe
juridice sau științe ale comunicării, 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 30.06.2022 până la data de
13.07.2022, 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.
l Primăria Vidra cu sediul în str. Principală nr.80, comuna
Vidra, județ Ilfov organizează în data de 28.07.2022 concurs
recrutare pentru: 2 posturi de Muncitor necalificat– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ; Administrator–
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ și
Referent– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ.
Condiţii de participare pentru Muncitor necalificat: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă. Condiţii de participare pentru Administrator: studii medii; vechime în muncă 5
ani. Condiţii de participare pentru Referent: studii medii; fără
vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul Primăriei Vidra
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului,
respectiv de la data de 30.06.2022 până la data de 13.07.2022,
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.
l Primăria Tunari cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.1,
comuna Tunari, județ Ilfov organizează în data de 27.07.2022
concurs recrutare pentru 3 posturi de Muncitor calificat–
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ și 3 posturi
de Muncitor necalificat– Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ. Condiţii de participare pentru Muncitor calificat: studii medii/ generale, fără vechime în muncă, calificare
bucătar/ operator prelucrare lemn/ educator specializat.
Condiţii de participare pentru Muncitor necalificat: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Tunari în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de la data de 30.06.2022
până la data de 13.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi
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obţinute la doamna Olariu Victoria– Inspector Asistent
Primăria Tunari, email : contact@primaria-tunari.ro, telefon
021.267.53.10.
l Primăria Tunari cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.1,
comuna Tunari, județ Ilfov organizează în data de 27.07.2022
concurs recrutare pentru 1 post de Muncitor calificat –
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii
de participare la concurs: studii medii/ generale, fără vechime
în muncă, calificare lucrator comercial. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Tunari în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de la data de 30.06.2022
până la data de 13.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi
obţinute la doamna Olariu Victoria– Inspector Asistent
Primăria Tunari, email: contact@primaria-tunari.ro, telefon
021.267.53.10.
l Primăria Tunari cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.1,
comuna Tunari, județ Ilfov organizează în data de 27.07.2022
concurs recrutare pentru 1 post de Muncitor calificat–
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii
de participare la concurs: studii medii/ generale, fără vechime
în muncă, calificare lucrător în alimentație. Dosarele se depun
la sediul Primăriei Tunari în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de la data de 30.06.2022
până la data de 13.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi
obţinute la doamna Olariu Victoria– Inspector Asistent
Primăria Tunari, email: contact@primaria-tunari.ro, telefon
021.267.53.10.
l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală nr.107A, comuna
Clinceni, județ Ilfov organizează în data de 22.07.2022 concurs
recrutare pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat–
Compartiment Personal Deservire Spații și Imobile de Învățământ. Condiții de participare la concurs: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul
Primăriei comunei Clinceni în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului, respectiv de la data de 30.06.2022
până la data de 13.07.2022, ora 16:00. Detalii suplimentare la
Ciobotaru Anda Maria– Inspector Principal Primăria Clinceni,
email: primariaclinceni@yahoo.com, telefon: 021.369.40.41.
l Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție
contractuale, vacantă, de expert IA -studii superioare finalizate cu diplomă de licență și experiență relevantă în activități
de lucru cu tinerii/ activități de voluntariat și/sau administrare
fonduri europene, pe posturi care au necesitat studii superioare- minimum 3 ani. Concursul se va desfășura în data de 22
iulie 2022, ora 10:00 –proba scrisă și în data de 28 iulie 2022,
ora 10:00- interviul, amblele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. din
Splaiul Independenței Nr.313, Biblioteca Centrală a UPB, Corp
A, et.1, Sector 6, București. Dosarele de înscriere la concurs se
depun până pe data de 15 iulie 2022, ora 17:00 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agenției
la adresa www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 021/2010700.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
determinată a unei funcţi de execuţie vacante -personal
contractual: 1post -Inspector de specialitate, gradul IA la
Biroul Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare -aparatul de
specialitate al primarului Municipiului Sebeș. Probele stabilite
pentru postul de Inspector de specialitate, gradul IA sunt:
proba scrisă și interviul. Data, ora și locul desfășurării concursului: -25.07.2022, ora 11:00 Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) –proba scrisă; -29.07.2022, ora 11,00
Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) -proba
interviu. Termenul de depunere al dosarelor de înscriere:
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul instituției, respectiv
până în data de 14.07.2022,ora 14,00 inclusiv. La depunerea
dosarelor, actele se prezintă în copie şi în original. Condiţii de
participare pentru postul de Inspector de specialitate, gradul
IA scos la concurs: -Candidatul trebuie să îndeplinească
condițiile specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit. a-g din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; -Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în
domeniul științelor economice; -vechime în specialitatea
studiilor -minim 7 ani,
l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol
Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post vacant pe perioadă nedeterminată de
economist gr.II (studii superioare) conform H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii-superioare în ştiinţe economice; act doveditor de absolvire a studiilor-diploma de licenţă
în specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă); diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; nivel de acces la
informaţii clasificate, sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în
care acesta este declarat „admis”; vechime: minim 6 luni
vechime în specialitate. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă-22.07.2022 ora 09,00, interviu-29.07.2022 ora
09,00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 01.07.2022 – 14.07.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi
la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1-telefon 021.319.30.51-60 interior
1536.
l Grădinița cu Program Prelungit Nr.25 cu sediul în orașul Iași,
str.Argeș nr.5, judeţul Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, de: îngrijitoare conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul grădiniţei astfel: -Proba scrisă în data de
20.07.2022, ora 09.30; -Proba interviu în data de 21.07.2022,
ora 09.30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim studii
generale; -vechime: minim 3 ani în muncă; -abilități de comunicare cu copiii; -disponibilitate pentru program flexibil și

lucrul în echipă. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare (01.07.202207.07.2022) de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul unității, respectiv, Grădinița
cu Program Prelungit Nr.25, strada Argeș nr.5, Iași. Relaţii
suplimentare la sediul: instituției persoană de contact:
Chițescu Laura telefon 0232/253.314.
l Liceul „Vasile Conta” cu sediul în orașul Târgu-Neamț, str.
Slt.Radu Teoharie nr.3, judeţul Neamț, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -tehnician
de rețea: 1 post, conform H.G.nr.286/23.03.2011; -administrator patrimoniu: 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
-îngrijitor: 1 post, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul unității școlare, astfel: -proba scrisă în
data de 04.08.2022, ora 10.00; -proba practică în data de
05.08.2022, ora 10.00; -proba interviu în data de 08.08.2022,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii pentru postul
de tehnician de rețea; -studii medii pentru postul de îngrijitor;
-studii medii pentru postul de administrator patrimoniu;
-vechime în muncă: minim 3 ani -toate posturile; -cunoștințe
de operare la calculator pentru postul de tehnician de rețea și
administrator patrimoniu. 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 Liceului „Vasile Conta,” Târgu-Neamț. Relaţii
suplimentare la sediul Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț,
persoană de contact: Cojocariu Karina-Ingrid, telefon
0233/791.228, fax 0233/790.701, e-mail: liceulvasileconta@
yahoo.ro.
l Primăria Comunei Iveşti, cu sediul în sat Ivești, str.Principală
nr.243, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de
muncitor calificat pentru Sistemul de Alimentare cu Apă în
cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul Primăriei Comunei Ivești astfel: -Proba scrisă în data de
22.07.2022, ora 11.00; -Proba interviu în data de 25.07.2022,
ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -Nivelul studiilor: gimnaziale /profesionale /medii; -Calificare în una din meseriile:
mecanic/ sudor/ 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 publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ivești,
județul Vaslui. Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Ivești, persoana de contact: Bejan Mircea, telefon
0733.682.410, e-mail: primaria_ivesti@yahoo.com.
l Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Slatina,
cu sediul în Slatina, str.Prunilor nr.8, județul Olt, organizează
concurs în data de 22 iulie 2022, ora 10.00 -proba scrisă şi în
data de 28 iulie 2022, ora 12.00 -interviul, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a posturilor contractual vacante,
conform HG 286/2011, după cum urmează: -Compartiment
Administrativ: -Șofer -1 post: -Muncitor calificat grad IV -îngrijitor animale inclusiv animale de companie -2 posturi. Condiții
specifice de participare la concurs: -Șofer: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (cu certificat de capacitate absolvent al învățământului de 8 clase sau
10 clase); -permis de conducere categoria B, C; -vechime în
muncă: minimum 6 luni; -Muncitor calificat grad IV -îngrijitor
animale inclusiv animale de companie: -studii medii, absolvite
cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii
generale (inclusiv certificat de capacitate pentru absolvenții
cursurilor de școală generală de 8 clase sau 10 clase); -nu
necesită vechime în muncă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în perioada 01.07.2022-14.07.2022, inclusiv, la
sediul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al
municipiului Slatina, judeţul Olt, din strada Prunilor, numărul
8. Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str.Prunilor
nr.8, jud.Olt. Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare
se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul: www.spgcfs-slatina.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei
de concurs, la sediul instituţiei şi la telefon: 0249/707.408 sau
mobil: 0731.020.602.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti din Ministerul Apărării
Naţionale organizează, în conformitate cu Legea nr. 319 din
2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Dispoziţia secretarului de stat pentru politica
de apărare, planificare şi relaţii internaţionale nr. PA-7 din
05.11.2020 pentru aprobarea „Metodologiei de concurs
pentru încadrarea funcţiilor specifice de cercetare-dezvoltare
din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi
istorie militară”, concurs pentru următoarele posturi vacante
de personal civil contractual de execuţie: 1.cercetător ştiinţific
în cadrul Secţiei programe studii de apărare; 2.asistent de
cercetare științifică în cadrul Secţiei programe studii de
apărare. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor: a) pentru postul de cercetător ştiinţific: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul fundamental științe sociale; -să aibă activitate de
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul
superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi. b) pentru postul de asistent de cercetare științifică: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, într-unul
din următoarele domenii de licență: relații internaționale și
studii europene, științe politice, studii de securitate sau științe
militare, informații și ordine publică; -nu se solicită vechime în
muncă. -Pentru ambele posturi: -nivelul de acces la informaţii
clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte 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 „admis”; -atenţie, capacitate de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate; -capacitate de exprimare cu uşurinţă în
limbile română şi engleză; -cunoştinţe de operare pe calcu-
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lator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot depune la sediul
unităţii până la data de 01.08.2022, orele 15.00. Selecţia
dosarelor de concurs va avea loc în data de 02.08.2022. Probe
de concurs: 1.Pentru postul de cercetător științific: -probă
scrisă: în data de 05.08.2022, începând cu ora 08.30; -proba
practică: în data de 05.08.2022, începând cu ora 11.00; -probă
interviu: în data de 11.08.2022, începând cu ora 09.00.
2.Pentru postul de asistent de cercetare științifică: -probă
scrisă: în data de 05.08.2022, începând cu ora 12.00; -probă
interviu: în data de 11.08.2022, începând cu ora 11.00. Locul
de desfășurare al concursului: str. Constantin Mille nr. 6,
sector 1, București, cod poștal 010142. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei: DRĂGHIA
LUMINIȚA, telefon 021.313.86.89/int. 158 sau 021.315.17.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul ispaim.
mapn.ro.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti din Ministerul Apărării
Naţionale organizează, în conformitate cu Legea nr. 319 din
2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Dispoziţia secretarului de stat pentru politica
de apărare, planificare şi relaţii internaţionale nr. PA-7 din
05.11.2020 pentru aprobarea „Metodologiei de concurs
pentru încadrarea funcţiilor specifice de cercetare-dezvoltare
din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare şi
istorie militară”, concurs pentru postul vacant de personal civil
contractual de execuţie cercetător ştiinţific în cadrul Secţiei
programe studii de istorie militară, Biroul istorie militară
contemporană din cadrul Unității Militare 02526 București.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de execuţie de cercetător ştiinţific: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe
umaniste și arte; -să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau
de cel puţin 4 ani în alte activităţi; -nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul
scris al persoanei care doreşte 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 „admis”; -atenţie, capacitate de analiză şi sinteză,
dinamism şi creativitate; -capacitate de exprimare cu uşurinţă
în limbile română şi engleză; -cunoştinţe de operare pe calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot depune la sediul
unităţii până la data de 01.08.2022, orele 15.00. Selecţia
dosarelor de concurs va avea loc în data de 03.08.2022. Probe
de concurs: -probă scrisă și proba practică: în data de
08.08.2022, începând cu ora 09.00; -probă interviu: în data de
12.08.2022, începând cu ora 09.00. Locul de desfășurare al
concursului: str. Constantin Mille nr. 6, sector 1, București, cod
poștal 010142. Datele de contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiei: Angelescu Gabriela-Ștefania, telefon
021.313.86.89/int. 168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti din Ministerul Apărării
Naţionale organizează, în conformitate cu Legea nr. 319 din
2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de
Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi Dispoziţia secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii
internaţionale nr. PA-7 din 05.11.2020 pentru aprobarea
„Metodologiei de concurs pentru încadrarea funcţiilor
specifice de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului
pentru studii politice de apărare şi istorie militară”, concurs
pentru postul vacant de personal civil contractual de
execuţie cercetător ştiinţific în cadrul Secţiei programe studii
de securitate din cadrul Unității Militare 02526 București.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual de execuţie de cercetător ştiinţific: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
științe sociale; -să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani
sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; -nivelul de acces la
informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar
acordul scris al persoanei care doreşte 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 „admis”; -atenţie, capacitate de analiză şi
sinteză, dinamism şi creativitate; -capacitate de exprimare cu
uşurinţă în limbile română şi engleză; -cunoştinţe de operare
pe calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot depune
la sediul unităţii până la data de 01.08.2022, orele 15.00.
Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de
16.08.2022. Probe de concurs: -probă scrisă și proba practică: în data de 19.08.2022, începând cu ora 09.00; -probă
interviu: în data de 24.08.2022, începând cu ora 09.00. Locul
de desfășurare al concursului: str. Constantin Mille nr. 6,
sector 1, București, cod poștal 010142. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei: Angelescu
Gabriela-Ștefania, telefon 021.313.86.89/int. 168 sau
021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul ispaim.mapn.ro.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crisan, nr.5,
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocupare a șase posturi
de asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional debutant, specialitatea medicină generală, un post posturi de asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional debutant,
specialitatea medicină de laborator, un post de asistent
medical, nivel de studii PL, grad profesional principal, specialitatea medicină generală din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina, pe durata nedeterminată. A. Denumirea
postului: 1 post de asistent medical, nivel de studii PL, grad
profesional debutant, specialitatea medicină generală, la

Secția medicină internă; 1 post de asistent medical, nivel de
studii PL, grad profesional debutant, specialitatea medicină
generală, la Secția cardiologie; 1 post de asistent medical, nivel
de studii PL, grad profesional debutant, specialitatea medicină
generală, la Secția ortopedie și traumatologie; 2 posturi de
asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional debutant,
specialitatea medicină generală, la Secția urologie; 1 post de
asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional debutant,
specialitatea medicină generală, la Secția neonatologie; 1 post
de asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional principal, specialitatea medicină generală, la Compartimentul boli
cronice, 1 post de asistent medical, nivel de studii PL, grad
profesional debutant, specialitatea laborator, la Dispensarul
TBC Slatina. B. Condiţii de participare la concurs. Pentru
posturile asistent medical, nivel de studii PL, grad profesional
debutant, specialitatea medicină generală: a)să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; c) studii postliceale sau echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitate medicină
generală; d)condiții de vechime: -. Pentru postul de asistent
medical, nivel de studii PL, grad profesional principal, specialitatea medicină generală: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; c)
studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, în specialitate medicină generală; d)
condiții de vechime: 5 ani vechime ca asistent medical în
specialitatea medicină generală; e)examen pentru obținerea
gradului de principal. Pentru postul de asistent medical, nivel
de studii PL, grad profesional debutant, specialitatea medicină
de laborator: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare; b)studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat; c)studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile
1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitate medicină de laborator; d)condiții de vechime: -. C.
Condiţii de desfăşurare a concursului. 1.Data și locul depunerii
dosarelor de înscriere la concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului (30.06.202213.07.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului Județean de Urgență
Slatina. 2.Selecţia dosarelor de înscriere: 14.07.202215.07.2022. 3.Data probei scrise: 22.07.2022, ora 09.00. 4.Data
probei de interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. 5.Locul desfăşurării probelor: sediul
Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sala de ședințe din
Ambulatoriul integrat spitalului. D. Menţiuni. Bibliografia și
tematica de concurs sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro), şi relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina,
telefon 0736.373.205, persoană de contact: Dumitrache
Raluca Elena.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi nr.19, organizează concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în conformitate cu
prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, pentru ocuparea
următorului post vacant: 1 post de operator, controlor date
III-I la Serviciul Rutier. Condiţii de participare la concurs: -studii
medii cu diplomă de bacalaureat, -Atestat competenţe digitale
utilizare calculator sau curs de operare calculator/ajutor
analist programator, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu necesită vechime în muncă. Concursul se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de 29.08.2022, ora 09.00- proba
scrisă, 2.09.2022, ora 09.00- interviul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon:
0251.407.500, interior 20114.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi nr.19, organizează concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în conformitate cu
prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, pentru ocuparea
următorului post vacant: 1 post de muncitor calificat IV-I
(mecanic auto) la Serviciul Logistic. Condiţii de participare la
concurs: studii liceale cu diplomă de bacalaureat, cursuri de
pregătire profil auto. Nu necesită vechime în muncă.
Concursul se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de:
26.08.2022, ora 09.00- proba practică, 01.09.2022, ora 09.00interviul. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0251.407.500, interior
20114.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi nr.19, organizează concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice,
pentru ocuparea următorului post vacant de personal
contractual: 1 post de inginer II-I A la Serviciul Logistic- Administrarea patrimoniului imobiliar. Condiţii de participare la
concurs: -studii superioare de lungă durată cu diplomă de
licență sau echivalentă pentru cei care au absolvit studiile în
sistem nonBologna/ studii superioare de licență ciclul I de
studii universitare pentru cei care au absolvit studiile în sistem
Bologna în specialitatea constructii civile si industriale. Nu
necesită vechime în domeniul studiilor si în muncă. Concursul
se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de: 06.09.2022, ora
09.00- proba scrisă, 12.09.2022, ora 09.00- interviul. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0251.407.500, interior 20114.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului
post vacant, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile HG nr.286/2011 modificată și completată de HG
1027/2014 și OMS nr.1312/250/2020: 1 post cu normă
întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea sănătate publică şi management la Compartimentul de management al calităţii serviciilor de sănătate, absolvent al unui curs
de formare în domeniul managementului calității în sănătate
recunoscut de ANMCS. Concursul constă în următoarele
etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și
probă interviu. Condiţii de desfăşurare a concursului: 1. Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere este
01.07.2022-14.07.2022, ora 15.00. 2. Data şi ora organizării
probei scrise: 22.07.2022, ora 10.00. 3.Data şi ora interviului:
28.07.2022, ora 10.00. 4. Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de
medic specialist confirmat în specialitatea sănătate publică şi
management: -diplomă de medic sau diplomă de licenţă în
medicină, -Certificatul de medic specialist în specialitatea
sănătate publică şi management, -stagiu de rezidenţiat
terminat, -absolvent al unui curs de formare în domeniul
managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS.
Anunţul de concurs, bibliografia și tematica sunt afişate la
avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul
comisiei de concurs, serviciul resurse umane: telefon
0730.260.239.
l Creşa „Hansel şi Gretel”, cu sediul în Comuna Jilava, str.
Gării, nr.159 Bis, județul Ilfov, din subordinea Consiliului
Local al Comunei Jilava, Judeţul Ilfov, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată,
a 5 posturi vacante - funcții contractuale de execuție, de
îngrijitor. Pentru ocuparea posturilor mai sus menționate
trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 1.Condiţii generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea
regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare ale unui post vacant sau temporar vacant,
corespunzător funcţiilor contractuale şi ale criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 2. Condiţii specifice: -în vederea participării la concurs
pentru posturilor contractuale de execuție vacante de
îngrijitor din cadrul Creşei „Hansel şi Gretel” sunt următoarele: -studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat sau studii gimnaziale, - nu se solicită
vechime, -aviz psihologic favorabil exercitării funcției de
îngrijitor. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Jilava, Șos.
Giurgiului, nr.279, judeţul Ilfov. Proba scrisă: se va susţine în
data de 25.07.2022, ora 12.00. Proba interviu: Se va susține
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se vor afişa la sediul Primăriei Jilava şi pe site-ul
instituţiei. Dosarele de înscriere se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, respectiv începând cu data de 01.07.2022 până la
14.07.2022, ora 16.00, la sediul Primăriei Jilava, Șos.Giurgiului, nr.279, comuna Jilava, Judeţul Ilfov, la doamna Ene
Gabriela, care asigură secretariatul comisiei de concurs.
Poate fi contactată la numarul de telefon 021.457.01.15/ int.
104. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Jilava.
l Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, cu sediul în oraș Călăraşi, str.
Progresului nr.4, judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: gestionar
custode tr.IA Serviciul Artă -Etnografie și muncitor tr.I Compartiment Administrativ, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: - Proba
scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu: Se va
susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea
probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu
rezultatele la proba scrisă. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de gestionar custode tr.IA: -studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 10 ani;
-atestat conservator bunuri patrimoniul cultural; -Experiență
minim 2 ani în domeniul IT, constituie un avantaj; Pentru
postul de muncitor tr.I: -studii generale /medii; -vechime în
muncă: 9 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi. Relaţii suplimentare la sediul:
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi str. Progresului nr.4, judeţul
Călăraşi, persoană de contact: Nicolae Diana, telefon
0242/313.161, fax 0242/311.974.
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l OCPI Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, str.Prelungirea București nr.26, bl.M21, judeţul Călărași, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, cu
încadrare pe perioadă determinată, conform HG
286/23.03.2011, după cum urmează: - asistent registrator
principal debutant -1 post. Concursul se va desfăşura la sediul
O.C.P.I.Călărași, astfel: -Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora
11.00; -Proba interviu în data de 28.07.2022, ora 11.00.
Condiții de participare la concurs: -studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă -specializare juridică. 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, respectiv până la data de 14.07.2022 inclusiv, ora 16.30,
la sediul O.C.P.I Călăraşi. Dosarele transmise prin poștă trebuie
să ajungă la registratura OCPI Călărași până cel târziu
14.07.2022 inclusiv, ora 16.30. Relaţii suplimentare la sediul:
O.C.P.I. Călărași, persoană de contact: Andreea Cristina Damu;
telefon: 0725.192.123; e-mail: andreea.damu@ancpi.ro sau
telefon 0242/333.698, 0242/333.699; fax: 0242/321.438,
e-mail: cl@ancpi.ro.

l Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, cu
sediul în Slatina, str.Prunilor nr.8, județul Olt, organizează
concurs în data de 22 iulie 2022, ora 10.00 -proba scrisă şi în
data de 28 iulie 2022, ora 12.00 -interviul, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, conform
HG 286/2011, după cum urmează: -Compartiment Administrativ: Muncitor calificat grad IV -îngrijitor animale inclusiv
animale de companie -1 post. Condiții specifice de participare la
concurs: Muncitor calificat grad IV -îngrijitor animale inclusiv
animale de companie: -studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale (inclusiv
certificat de capacitate pentru absolvenții cursurilor de școală
generală de 8 clase sau 10 clase); -nu necesită vechime în
muncă. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 01.07.2022-14.07.2022 inclusiv, la sediul Serviciului public
de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina,
judeţul Olt, din strada Prunilor, numărul 8. Concursul va fi
organizat la sediul din Slatina, str.Prunilor nr.8, jud.Olt. Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul
instituţiei şi pe site-ul: www.spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei de concurs, la sediul
instituţiei şi la telefon: 0249/707.408 sau mobil: 0731.020.602.

l Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, cu
sediul în localitatea Timișoara, strada Martir Marius Ciopec
nr.1, judeţul Timiș organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant cu 0,5 normă de: asistent medical
principal medicină generală (PL), perioadă nedeterminată,
vechime minimă în specialitate de 5 ani, din cadrul Compartimentului de Recoltare Sânge Total și Componente Sanguine,
conform H.G.nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare: Concursul se va desfăşura la sediul instituției,
astfel: -Proba scrisă: în data de 25 iulie 2022, ora 09.00; -Proba
interviu: în data de 27 iulie 2022, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: școală postliceală sanitară; -vechime:
minim 5 ani în specialitate. Condiții generale: -îndeplinește
condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; Diplomă de bacalaureat; adeverință grad principal, certificat de membru OAMGMAMR însoșit de avizul anual, pentru specialitatea generalist;
adeverință de înscriere la concurs eliberată de
O.A.M.G.M.A.M.R., conf.H.G.nr.35/2015; poliță asigurare
malpraxis în termen; are capacitate deplină de exercițiu;
cunoştinţe de operare PC; stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; nu a fost condamnat/ă definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Pentru înscriere la concurs
candidaţii vor depune dosarele de participare în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Centrului Regional de
Transfuzie Sanguină Timițoara -Serviciul de Resurse -Umane.
Relații suplimentare privind condițiile specifice și bibliografia
sunt disponibile la sediul unității: Str.Martir Marius Ciopec nr.1,
persoană de contact: Zarici Slavita tel/fax 0256/482.271 sau
0721.700.829 e-mail: crtstimisoara2@gmail.com.

l Primăria Comunei Pietroasa, cu sediul în localitatea
Pietroasa, str.Principală nr.109, județul Timiș, CIF: 4483838,
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale
temporar vacante de: -șofer microbuz transport persoane: 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Pietroasa, astfel: -proba scrisă
în data de 15 iulie 2022, ora 10.00; -proba interviu în data de 20
iulie 2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii generale;
-vechime minim 1 an în specialitatea șofer transport persoane;
-posesor al unui permis de conducere valabil la data depunerii
dosarului, care să cuprindă categoria D; -posesor atestat
transport persoane. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 01.07.2022-07.07.2022, la sediul
Primăriei Comunei Pietroasa. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Pietroasa, persoană de contact: Hriscu
Adriana -secretar general uat, telefon mobil: 0721.142.642,
telefon fix: 0356/410.359, e-mail: cpietroasa@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, str.Sirenei
nr.25, mun.Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant
de muncitor IV -bucătar în cadrul Blocului Alimentar al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, conform H.G. nr.
286/2011. Condiții specifice necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale: studii -diplomă de
absolvire studii generale; -diplomă/certificat pentru meseria
de bucătar. Nu se solicită vechime în muncă. Concursul se va
desfășura la sediul instituției, după următorul calendar:
-27.07.2022, ora 9 -proba scrisă; -29.07.2022, ora 9; -proba
practică. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune
la Biroul R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III și vor
cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă de studii; -copia carnetului de muncă,
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
-fișă medicală -fișa de aptitudini medicina muncii; -Curiculum
Vitae; -recomandare de la ultimul loc de muncă, acolo unde
este cazul; -cazier judiciar; -certificat de integritate comportamentală, conform legii nr.118/2019. Taxa concurs -200Lei.
Locul de desfăsurare a concursului: sediul Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc, sala de ședințe. Relaţii suplimentare referitoare la tematica și bibliografie se pot obține de la
sediul unităţii sau la telefon 0230/312.023, între orele 8-14.00.
Persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, str.Sirenei nr.25,
mun.Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava organizează
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de
muncitor necalificat, conform H.G. nr. 286/2011. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale: studii -diplomă de absolvire studii generale; Nu se solicită vechime în muncă. Concursul se va desfășura
la sediul instituției, după următorul calendar: -27.07.2022, ora
12 -proba scrisă; -29.07.2022, ora 12 -proba practică. Dosarele
pentru înscrierea la concurs se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. și
Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial, partea a III și vor cuprinde următoarele acte:
-cerere de înscriere la concurs; -copie după certificatul de
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă de studii;
-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă; -fisa medicală -fișa de aptitudini
medicina muncii; -Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul
loc de muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat
de integritate comportamentală, conform legii nr.118/2019.
Taxa concurs -200Lei. Locul de desfășurare a concursului: sediul
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, sala de ședințe.
Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se pot
obține de la sediul unităţii sau la telefon 0230/312.023, între
orele 8-14.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Primăria Comunei Osica de Jos, cu sediul în comuna Osica
de Jos, satul Osica de Jos, str.Dealul Mic nr.2, judeţul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: șef SVSU, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 29.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii liceale; -vechime: nu e cazul; -permis de conducere categoria B; -disponibilitate la program flexibil; -domiciliul
stabil în comuna Osica de Jos, județul Olt, constituie avantaj
pentru îndeplinirea la timp a unor atribuții generate de situații
de urgență specifice, în cazul unui punctaj egal. 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, dar nu mai târziu de 14.07.2022, la
sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, sat Osica de Jos, Str.
Dealul Mic nr.2, județul Olt -Secretariatul comisiei de concurs.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos,
str.Dealul Mic nr.2, persoană de contact: Torcea Daniela,
secretar general al comunei, telefon: 0249/455.015, fax
0249/455.085.
l Primăria Orașului Ianca, cu sediul în oraș Ianca, Calea Brăilei
nr. 27, judeţul Brăila, organizează concurs, la sediul instituției,
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: asistent
medical comunitar principal, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 22 iulie 2022, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 26 iulie 2022, ora 11.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare;
-Examen pentru obținerea gradului de principal; -5 ani
vechime ca asistent medical; -avizul anual eliberat de Ordinul
asistenților, pentru anul în curs. 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 Primăria Orașului Ianca, cu sediul în oraș
Ianca, Calea Brăilei nr.27. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Orașului Ianca, cu sediul în oraș Ianca, Calea Brăilei
nr.27, persoană de contact: Caraman Emilia, telefon
0239/668.877, fax 0239.668.178.
l Primăria Comunei Iana, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor
calificat pe perioadă nedeterminată în cadrul Aparatului de
specialitate al primarului comunei Iana. I.Condiţii specifice:
-studii liceale cu diplomă de bacalaureat; -permis de conducere categoria C; -fără vechime în domeniu. II.Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei Comunei Iana şi consta în: -proba
scrisă în data de 22 iulie 2022, ora 10.00; -interviul în data de
25 iulie 2022, ora 10.00. Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din HG. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi vor fi depuse până la data de
14 iulie 2022, ora 16.00. Anunţul privind condiţiile de participare la concurs și bibliografia va fi afişat la sediul Primăriei
Comunei Iana. Relaţii suplimentare la sediul primăriei, la
telefon 0235/436.215.
l Liceul „Vasile Conta” cu sediul în orașul Târgu-Neamț, str.
Slt.Radu Teoharie nr.3, judeţul Neamț, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor, 1
post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la sediul unității școlare, astfel: -proba scrisă în data de
04.08.2022, ora 10.00; -proba practică în data de 05.08.2022,
ora 10.00; -proba interviu în data de 08.08.2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii; -vechime în muncă:
minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul
Liceului „Vasile Conta,” Târgu-Neamț. Relaţii suplimentare la
sediul Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, persoană de
contact: Cojocariu Karina-Ingrid, telefon 0233/791.228, fax
0233/790.701, e-mail: liceulvasileconta@yahoo.ro.

l Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea, cu sediul în
Focşani, strada Prof.Gh.Longinescu nr.2A, județul Vrancea,
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale
vacante, pe perioadă determinată, conform H.G. nr.
286/23.03.2011: -Expert I A (1 post), pe perioadă determinată
până la 31 decembrie 2023, pentru organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, runda 2021;
-Expert debutant (1 post), pe perioadă determinată până la 01
decembrie 2022, pentru organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, runda 2021. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca
următoarele condiții: -studiile necesare ocupării postului sunt
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitate: 7 ani în
specialitatea studiilor pentru postul de Expert I A, fără
vechime pentru postul de Expert debutant; -abilități în
operarea pe PC desktop și tablete. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în data de 22 iulie 2022, ora
10.00, la sediul instituției; -proba interviu în data de 25 iulie
2022, ora 10.00, la sediul instituției. Candidaţii vor depune în
termen de 10 zile lucratoare de la publicarea în Monitorul
Oficial actele pentru dosarul de concurs la sediul instituției.
Date contact: Compartiment Gestionare Resurse Umane şi
Contabilitate, telefon 0237/227.140, 0766.050.619.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava
organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant, conform H.G. nr. 286/2011 de asistent medical -0,5
normă de lucru în cadrul Secției Medicină Internă a Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale: studii -diplomă de școală postliceală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale sanitare prin
echivalare; Nu se solicită vechime în muncă. Calendar concurs:
-25.07.2022, ora 9.00 -probă scrisă; -27.07.2022, ora 9.00
-probă practică. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune la Biroul R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului și vor cuprinde următoarele
acte: -cerere de înscriere la concurs; -copie după certificatul
de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă de
studii; -autorizație de liberă practică și asigurarea de răspundere civilă profesională (malpraxis) pe anul în curs; -copia
carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă; -fișa medicală -fișa de aptitudini medicina
muncii; -Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul loc de
muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat de
integritate comportamentală, conform legii nr.118/2019. Taxa
concurs -200Lei. Locul de desfășurare a concursului: sediul
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, sala de ședințe.
Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se
pot obține de la sediul unităţii sau la telefon: 0230/312.023,
între orele 8.00-14.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta-Mariana.
l Unitatea Militară 02517, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Anul 1848, nr.98, judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante de Referent de
specialitate gradul I din cadrul Biroului coordonare execuție
proiecte NSIP. Concursul se va desfășura la sediul Unității
Militare 02517 Craiova, str.Anul 1848, nr.98, județul Dolj, după
următorul calendar: Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora
09.00, Proba practică în data de 28.07.2022, ora 09.00. Interviul în data de 02.08.2022, ora 09.00. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.
286/23.03.2011, precum şi condiţii specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale astfel: Nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de
licenţă, inginer în unul din domeniile:inginerie civilă, inginerie
industrială, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria
instalaţiilor şi arhitectură într-una din specializările:
-Construcţii civile, industriale şi agricole, -Inginerie civilă,
-Inginerie industrială, -Căi ferate, drumuri şi poduri, -Amenajări şi construcţii hidrotehnice, -Ingineria instalațiilor, -Inginerie
electrică în construcţii, -Sisteme electrice, -Electrotehnică,
-Centrale termoelectrice. Vechime în muncă și specialitate: 6
ani şi 6 luni. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 14.07.2022, ora 16.00, la sediul UM
02517 Craiova. Relaţii suplimentare la sediul UM 02517
Craiova, tel.0251.522.375 int.0110.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj organizează
concurs conform HG 286/2011 și OMS 1470/2011, pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: -Referent de specialitate debutant- 1 post vacant pentru Serviciul
de Evaluare și statistică medicală; -Economist debutant- 3
posturi vacante pentru Serviciul de Evaluare și statistică
medicală; -Registrator medical debutant- 3 posturi vacante
pentru Serviciul de Evaluare și statistică medicală; -Analist
debutant- 1 post vacant pentru Biroul Achiziții publice,
contracte; Consilier juridic I- 1 post vacant pentru Biroul
juridic; Inginer specialist IA (profil mecanic, electromecanic
sau electric)- 1 post vacant pentru Secția clinică ATI; -Inginer II
(profil mecanic, electromecanic sau electric)- 1 post vacant
pentru Secția Chirurgie cardiovasculară- Compartiment ATI;
-Șef Birou Salarizare (studii economice)- 1 post vacant pentru
Serviciul RUNOS; -Economist debutant- 1 post vacant pentru
Serviciul RUNOS; -Șef Birou Securitatea muncii, PSI, protecție
civilă și situații de urgență (studii economice)- 1 post vacant;
-Șef Birou Administrativ (studii economice)- 1 post vacant;
-Kinetoterapeut debutant- 1 post vacant pentru Ambulatoriul
de Specialitate pentru Sportivi- Sala CFM, -Curier- 1 post
vacant pentru Biroul Administrativ; Muncitor necalificat- 2
posturi vacante pentru Biroul Administrativ- Întreținere spații
verzi. Concursul se va desfăşura la sediul spitalului, astfel:
1.Proba scrisă: în data de 25.07.2022, ora 09.00; 2.Proba
interviu: în data de 28.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1. Referent de specialitate debutant: -Absolvent al
învăţământului superior de lungă durată- diplomă de licență;
-Nu necesită vechime în specialitate. 2. Economist debutant:
-Absolvent al învăţământului superior de lungă duratădiplomă de licență (studii economice); -nu necesită vechime în
specialitate. 3. Registrator medical debutant: -Diplomă de
studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, -Nu
necesită vechime în specialitate. 4.Analist debutant: -Absol-

15

vent al învăţământului superior de lungă durată- diplomă de
licență în specialitate, -Nu necesită vechime în specialitate. 5.
Consilier juridic I: -Absolvent al învăţământului superior de
lungă durată- diplomă de licență în specialitate, -Minim 3 ani
și 6 luni vechime în specialitate. 6.Inginer specialist IA: -Absolvent al învăţământului superior de lungă durată- diplomă de
licenţă în specialitate (profil mecanic, electromecanic sau
electric), -Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; 7.
Inginer II: -Absolvent al învăţământului superior de lungă
durată- diplomă de licenţă (profil mecanic, electromecanic
sau electric), -Minim 6 luni vechime în specialitate. 8.Șef Birou
Salarizare: -Absolvent al învăţământului superior de lungă
durată- diplomă de licență (studii economice); -Minim 2 ani
vechime în specialitate. 9. Șef Birou Securitatea muncii, PSI,
protectie civilă și situații de urgență: -Absolvent al învăţământului superior de lungă durată- diplomă de licență (studii
economice); -Minim 2 ani vechime în specialitate; 10. Șef Birou
Administrativ: -Absolvent al învăţământului superior de lungă
durată- diplomă de licență (studii economice); -Minim 2 ani
vechime în specialitate; 11.Kinetoterapeut debutant: -Diplomă
de licență în specialitate, -Nu necesită vechime în specialitate.
12.Curier: -Şcoală generală; -Nu necesită vechime în specialitate. 13.Muncitor necalificat: -Şcoală generală, -Nu necesită
vechime în specialitate. 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 unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr. 1, Jud. Dolj. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen,
șef Serviciul RUNOS.
l Școala Primară Dopca, cu sediul în sat Dopca, nr.161, judeţul
Brașov, legal reprezentată prin director Ciulei Cornelia, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată de îngrijitor clădire (femeie de
serviciu) cu activitate în cadrul Școlii Primare Dopca, post cu
normă întreagă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 22 iulie 2022,
ora 10.00, la sediul Școlii Primară Dopca, jud.Brașov; -Proba
interviu în data de 27 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Școlii
Primară Dopca, jud. Brașov. Condițiile specifice pentru
ocuparea postului sunt: -studii generale sau medii; -fără
vechime în muncă. Candidaţii pot 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 Școlii Gimnaziale Hoghiz, jud.Brașov, până în data 14
iulie 2022, ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul Școala
Gimnazială Hoghiz, tel.0268/286.223, persoana de contact:
Ciulei Cornelia.
l Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.Mihai Vodă nr.4-6, Sectorul 5, organizează
concurs: pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă
externă, a 2 posturi vacante de personal contractual, COR
331309 și 8332 după cum urmează: un post de referent II la
Serviciul Administrativ- Biroul Tehnic- Gestiunea piese de schimb
auto și lubrifianți și un post de muncitor calificat IV (șofer)- la
Serviciul Administrativ- Biroul Tehnic- Compartimentul Transport Auto. Relaţii suplimentare se pot obţine prin consultarea
paginii de internet a instituției- www.politiaromana.ro
l Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, organizează
concurs: pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă
externă, a 3 posturi vacante de personal contractual la Serviciul Administrativ, după cum urmează: un post de muncitor
calificat IV (zugrav universal), un post de muncitor calificat IV
(electrician de întreținere în construcții) și un post de muncitor
calificat IV (instalator apă, canal). Relaţii suplimentare se pot
obţine prin consultarea paginii de internet a instituției- www.
politiaromana.ro
l Spitalul Judeţean De Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.Crişan,
nr.5, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor posturilor vacante: două posturi vacante de
brancardier, nivel de studii G, și trei posturi vacante de
infirmier, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la Unitatea
de primiri urgențe. A. Denumirea postului: două posturi
vacante de brancardier, nivel de studii G, la Unitatea de
primiri urgențe; trei posturi vacante de infirmier, treaptă
debutant, nivel de studii M/G, la Unitatea de primiri urgențe.
B. Condiţii de participare la concurs. 1.Pentru postul de
brancardier, nivel de studii G: a) să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare; b) studii generale; c) condiţii de vechime: 2.Pentru postul de infirmier, treaptă debutant, nivel de
studii M/G: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) studii generale /studii medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; c) condiţii de vechime: -. C. Condiţii de
desfăşurare a concursului. 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs- în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării /publicării anunţului (30.06.202213.07.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului Județean de
Urgență Slatina. 2. Selecţia dosarelor de înscriere:
14.07.2022-15.07.2022. 3. Data probei scrise: 26.07.2022ora 09.00. 4. Data probei de interviu: în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 5. Locul desfăşurării probelor: sediul Spitalului Județean de Urgență
Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul integrat spitalului. D. Menţiuni. Bibliografia și tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro), şi relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina, telefon
0736.373.205.
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anunțuri

l Primăria Municipiului Câmpina organizează concurs, în data
de 22 iulie 2022, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a unui post contractual vacant de referent- casier la Compartimentul casierie din cadrul Direcției economice a Primăriei
Municipiului Câmpina, cu durată normală a timpului de lucru
de 8 h/ zi și 40 h/săptamână. Programul de desfășurare al
concursului este următorul: 22 iulie 2022, ora 10.00- proba
scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, Bdul.Culturii
nr.18; -proba orală se va desfășura în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Condiții specifice de
participare: -să aibă studii medii finalizate cu diplomă de
bacalaureat; nu se solicită vechime în muncă; restul condițiilor
de participare la concurs și actele solicitate candidaților
pentru dosarul de înscriere sunt afișate la sediul Primăriei
Municipiului Câmpina, cu sediul în Bulevardul Culturii nr.18, pe
pagina de internet a Primăriei Municipiului Câmpina și la
AJOFM Câmpina din str.Maramureș nr.19. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei, compartimentul resurse umane, în perioada 01.07.2022-15.07.2022
inclusiv. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Municipiului Câmpina din Bdul.Culturii, nr.18 sau telefon
0244.337.454, int.155.
l 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 următoarei funcții contractuale vacante: 1 post de asistent medical
debutant cu PL- Dispensar TBC sect.1-2. Condiții specifice de
participare la concurs: Vechime în specialitate: nu este cazul.
Studii: Școală sanitară postliceală. Concursul se va organiza la
sediul instituției, conform calendarului următor: -proba scrisă
în data de 25.07.2022, ora 10.00, proba interviu în data de
28.07.2022, ora 10.00. Dosarele de concurs se depun în perioada 01.07-14.07.2022, 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 suplimentare se pot obține la telefon
021.210.39.36/int.109.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui cu sediul în Județul Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui-Iași
Nr.1, organizează concurs de recrutare în data de 22.07.2022
-proba scrisă, ora 10.00 și în data de 27.07.2022 -interviul, ora
10.00, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante pe
perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011, după cum
urmează: Centre destinate îngrijirii copilului și familiei: Denumirea serviciului /compartimentului/ centrului; Numărul de
posturi și condițiile specifice: Complexul de Servicii Comunitare Nr.1 Vaslui; 1 post de infirmier/ă la Compartimentul
Administrativ; Studii medii/ generale; Vechime în muncă
-minim 6 luni. Locul de desfășurare al concursului -sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Vaslui din strada Șoseaua Națională Vaslui-Iași Nr. 1. 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui (30.06.202213.07.2022). Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.R. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vaslui -Compartiment Gestionarea Resurselor Umane și la nr. de telefon: 0235/315.138,
int.1110 sau 1111.
l Școala Gimnazială, Comuna Timișești, cu sediul în: localitatea Timișești, str.Înv.Rafael Anton nr.59, jud. Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de
H.G. nr. 1027/2014. -Denumirea postului: Administrator de
patrimoniu IA M, post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat; -Vechimea în
muncă minimum 3 ani; -Cunoașterea temeinică a legislației
care reglementează activitatea în domeniul educațional;
-Cunoștințe de operare calculator (microsoft office, etc);
-Abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, inițiativă. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă în data de 16.08.2022, ora
10.00, la sediul instituției; -Proba de interviu in data de
18.08.2022, ora 10.00, la sediul instituției. Data-limită până la
care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la data publicării în monitorul
oficial, la sediul instituției. Date contact: secretariat, telefon
0233/787.043.
l Școala gimnazială nr.1 Hârtiești, cu sediul în comuna
Hârtiești, nr.336, judeţul Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat
I, M/G -fochist, 0,50 normă, perioadă nedeterminată, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la sediul
instituției astfel: -Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora 10.00;
-Proba practică în data de 22.07.2022, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Nivelul studiilor –medii /generale;
-absolvent al cursului de „Fochist la cazane de apă caldă și
cazane de abur de joasă presiune” și al cursului de autorizare
ISCIR în meseria de Fochist clasa C; -candidatul să nu fi avut
abateri disciplinare /sancțiuni disciplinare la locul de muncă
anterior, în ultimii doi ani; -Fără vechime. 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 secretariatul Școlii Gimnaziale nr.1
Hârtiești. Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială nr.1
Hârtiești, persoană de contact: Ștefan Mirela, telefon:
0248/297.003, fax: 0248/297.003
l Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, subunitate a
Administrației Bazinale de Apă Olt, instituție publică, cu sediul
în Rm. Vâlcea, str. Posada, nr.21, jud. Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante,
corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată:▪ 1 post inginer în cadrul Biroului Exploatare Lucrări. Condiții de participare la concurs: 1.Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3
din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu
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modificările și completările ulterioare. 2.Condițiile specifice
necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea
postului corespunzător funcției contractuale de execuție:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu următoarele specializări: cadastru, topometrie, geodezie; posesor
autorizație emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
min. categoria B; vechime – minimum 2 ani în specialitatea
studiilor. Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Vâlcea din str. Posada, nr.21, loc.
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, după cum urmează: 22.07.2022
ora 09.00 - proba scrisă; 27.07.2022 ora 09.00 - interviu. Data
limită până la care candidații vor depune documentele pentru
dosarul de concurs este 14.07.2022 (inclusiv), ora 15.30 la
sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea. ▪ 1 post
mecanic utilaj în cadrul Formației Intervenție Rapidă. Condiții
de participare la concurs: 1.Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. 2.Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concursul pentru ocuparea postului
corespunzător funcției contractuale de execuție: studii medii;
să dețină certificat de calificare în meseria de mașinist la
mașini pentru terasamente; vechime – nu se solicită.
Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire
a Apelor Vâlcea din str. Posada, nr. 21, Râmnicu Vâlcea, jud.
Vâlcea, după cum urmează: 22.07.2022 ora 09.00 - proba
scrisă; 27.07.2022 ora 09.00 - interviu. Data limită până la care
candidații vor depune documentele pentru dosarul de concurs
este 14.07.2022 (inclusiv), ora 15.30 la sediul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Vâlcea. Informații suplimentare cu
privire la bibliografie, conținut dosar, grafic desfășurare
concurs/examen, sunt afișate pe site ul și la sediul instituției,
relații la tel : 0250730145.
l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă
externă, unui post vacant de personal contractual - inspector
de specialitate gr. III-I la nivelul Aparatului Propriu – Serviciul
Precursori. Condiţii specifice: • să fie absolvenţi de studii
superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenți de studii de studii universitare de licență ciclul I Bologna
în domeniul fundamental: Matematică și științe ale naturii,
ramura de știință: chimie și inginerie chimică; • vechime în
muncă: minim 6 luni; • vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 luni; • să fie declaraţi apt medical şi psihologic.
Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti,
astfel: - la data de 25.07.2022, începând cu ora 10.00 – proba
scrisă; - la data de 29.07.2022, începând cu ora 10.00 – interviul. Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane
din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37,
bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, tel. 021/3233030 interior
21721, până la data de 14.07.2022, ora 14.00. Documentele
aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile
generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii şi pe
pagina de internet www.ana.gov.ro.
l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă
externă, 2 posturi vacante de personal contractual cu atribuții
în domeniul prevenirii de inspector de specialitate gr. III-I la
Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog ale
județelor Ilfov și Argeș. Condiţii specifice: • să fie absolvenţi de
studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau
absolvenți de studii de studii universitare de licență ciclul I
Bologna; • vechime în muncă: minim 6 luni; • vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 luni; • să fie declaraţi apt
medical şi psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul
Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4,
parter, Sector 3, Bucureşti, astfel: - la data de 01.09.2022,
începând cu ora 10.00 – proba scrisă; - la data de 07.09.2022,
începând cu ora 10.00 – interviul. Dosarele de concurs se
depun la Biroul Resurse Umane din cadrul Agenţiei Naţionale
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3,
Bucureşti, tel. 021/3233030 interior 21721, până la data de
14.07.2022, ora 14.00. Documentele aferente concursului,
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.
ana.gov.ro.
l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă
externă, 3 posturi vacante de personal contractual cu atribuții
în domeniul psihologiei de inspector de specialitate gr. III-I la
Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog ale
județelor Maramureș și Dâmbovița și Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog pentru Sector 4 București.
Condiţii specifice: • să fie absolvenţi de studii superioare de
lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenți de studii de
studii universitare de licență ciclul I Bologna în domeniul
fundamental ştiinţe sociale, ramura de știință psihologie şi
ştiinţe comportamentale, diplomă de licenţă psihologie sau
asimilată, potrivit legii; • să fie membrii ai Colegiului Psihologilor din România şi în vederea exercitării atribuţiilor să deţină:
- atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată
în domeniul securităţii naţionale” și atestat de liberă practică
în specialitatea „Psihologie clinică”, avizate pe anul în curs; •
vechime în muncă: minim 6 luni; • vechime în specialitatea
studiilor: minim 6 luni; • să fie declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3,
Bucureşti, astfel: - la data de 20.09.2022, începând cu ora
10.00 – proba scrisă; - la data de 26.09.2022, începând cu ora
10.00 – interviul. Dosarele de concurs se depun la Biroul
Resurse Umane din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog din
Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, tel.
021/3233030 interior 21721, până la data de 14.07.2022, ora
14.00. Documentele aferente concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi tematica sunt afişate
la sediul unităţii şi pe pagina de internet www.ana.gov.ro.
l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă
externă, 4 posturi vacante de personal contractual cu atribuții
în domeniul asistenței sociale de inspector de specialitate gr.

III-I la Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Sibiu, Constanța, Botoșani și Sector 2 București. Condiţii
specifice: • să fie absolvenţi de studii superioare de lungă
durată cu diplomă de licenţă sau absolvenţi de ciclul I de studii
universitare în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura
de licenţă sociologie, diplomă de licenţă asistenţă socială; • să
fie membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din
România și să dețină avizul de exercitare a profesiei de asistent
social, în conformitate cu legislaţia în vigoare; • vechime în
muncă: minim 6 luni; • vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 luni; • să fie declaraţi apt medical şi psihologic.
Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti,
astfel: - la data de 22.09.2022, începând cu ora 10.00 – proba
scrisă; - la data de 27.09.2022, începând cu ora 10.00 – interviul. Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane
din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 37,
bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, tel. 021/3233030 interior
21721, până la data de 14.07.2022, ora 14.00. Documentele
aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile
generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii şi pe
pagina de internet www.ana.gov.ro.
l Anunţ pentru concursul de ocupare a unor posturi vacante
de execuție, personal contractual la Autoritatea Națională de
Management al Calității în Sănătate organizat în perioada
30.06.2022 –03.08.2022. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate organizează la sediul din Splaiul
Independenței nr. 202 A, Sector 6, Bucureşti, concurs în
condițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi vacante
de execuţie, personal contractual din cadrul instituției, după
cum urmează: Condiţii generale de participare la concurs
pentru toate posturile scoase la concurs: a) să aibă cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b) să cunoască limba română, scris şi
vorbit; c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să aibă o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) să
îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. 1.Direcția Generală de Standardizare și Acreditare -Unitatea de Evaluare și Acreditare a
Spitalelor –Birou Acreditare Spitale –1 post consilier gradul IA.
Condiții specifice: -Studii superioare de lungă durată, cursuri
de zi, absolvite cu diplomă de licență în Medicină, Farmacie,
Asistență Medicală, Juridic sau Economic; -Vechime în specialitatea studiilor absolvite -minim 6 ani; -Curs perfecționare/
specializare*: -master sau doctorat în management sanitar sau
sănătate publică organizat într-o instituție de învățământ
superior acreditată, potrivit legii sau -curs de perfecționare în
management sanitar sau sănătate publică, agreate de către
Ministerul Sănătății sau -curs de managementul calității
serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare
recunoscut de către ANMCS sau -curs de manager de calitate
al serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare
recunoscut de către ANMCS sau -curs de auditor clinic, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS
sau -curs de evaluator de servicii de sănătate spitalicești,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS. *se echivalează cu experiență contractuală continuă
de minim 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate. 2.Direcția Generală de Standardizare și Acreditare -Unitatea de Evaluare și Acreditare a
Spitalelor Birou Evaluare Spitale –1 post consilier gradul IA.
Condiții specifice: -Studii -superioare de lungă durată, cursuri
de zi, absolvite cu diplomă de licență în Medicină, Farmacie,
Asistență Medicală, Juridic sau Economic; -Vechime în specialitatea studiilor absolvite - minim 6 ani; -Curs perfecționare/
specializare*: -master sau doctorat în management sanitar sau
sănătate publică organizat într-o instituție de învățământ
superior acreditată, potrivit legii sau -curs de perfecționare în
management sanitar sau sănătate publică, agreate de către
Ministerul Sănătății sau -curs de managementul calității
serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare
recunoscut de către ANMCS sau -curs de manager de calitate
al serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare
recunoscut de către ANMCS sau -curs de auditor clinic, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS
sau -curs de evaluator de servicii de sănătate spitalicești,
organizat de un furnizor de formare recunoscut de către
ANMCS. *se echivalează cu experiență contractuală continuă
de minim 5 ani în sectorul spitalicesc/dializă sau în administrația publică din sănătate. 3.Direcția Generală de Standardizare și Acreditare -Unitatea de Standarde pentru Serviciile de
Sănătate –Birou Standarde pentru Serviciile de Sănătate
Spitalicești –1 post consilier gradul IA. Condiții specifice: -Studii
-superioare de lungă durată în științe medicale, farmaceutice,
juridice sau activități conexe actului medical, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minim 6 ani; -Cunoștințe de operare calculator cu gestionare Windows și pachet Microsoft Office - nivel
avansat; Se consideră un avantaj: -Studii de masterat sau
competență în managementul serviciilor de sănătate și sociale
sau specialitate în sănătate publică și management, absolvite
cu diplomă; -Curs de Managementul calității serviciilor de
sănătate, absolvit cu diplomă sau curs de evaluator servicii de
sănătate spitalicești, absolvit cu diplomă. 4.Direcția Generală
de Standardizare și Acreditare - Unitatea de Standarde pentru
Serviciile de Sănătate –Birou Standarde pentru Serviciile de
Sănătate din Ambulatoriu –1 post consilier gradul IA. Condiții
specifice: -Studii -superioare de lungă durată în științe medicale, farmaceutice, juridice sau activități conexe actului
medical, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 6 ani;
-Cunoștințe de operare calculator cu gestionare Windows și
pachet Microsoft Office -nivel avansat; Se consideră un
avantaj: -Studii de masterat sau competență în managementul
serviciilor de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate
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publică și management, absolvite cu diplomă; -Curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu diplomă
sau curs de evaluator servicii de sănătate spitalicești, absolvit
cu diplomă. 5.Direcția Generală de Standardizare și Acreditare
-Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate –Birou
Standarde pentru Serviciile de Sănătate din Ambulatoriu –1
post consilier gradul I. Condiții specifice: -Studii -superioare de
lungă durată în științe medicale, farmaceutice, juridice sau
activități conexe actului medical, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minim 3 ani; -Cunoștințe de operare calculator cu
gestionare Windows și pachet Microsoft Office -nivel avansat;
Se consideră un avantaj: -Studii de masterat sau competență
în managementul serviciilor de sănătate și sociale sau specialitate în sănătate publică și management, absolvite cu
diplomă; -Curs de Managementul calității serviciilor de sănătate, absolvit cu diplomă sau curs de evaluator servicii de
sănătate spitalicești, absolvit cu diplomă. 6.Direcția Generală
de Standardizare și Acreditare –Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu –Compartiment
Evaluare Unități Sanitare din Ambulatoriu –1 post consilier
gradul IA. Condiții specifice: -Studii -superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe medicale sau
farmacie /economice /juridice; -Vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minim 6 ani; -Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat. 7.Direcția Generală de Standardizare și
Acreditare –Unitatea de Evaluare și Acreditare a Unităților
Sanitare din Ambulatoriu –Compartiment Evaluare Unități
Sanitare din Ambulatoriu –2 posturi consilier gradul I. Condiții
specifice: -Studii -superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în științe medicale sau farmacie /economice /juridice; -Vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minim 3 ani; -Cunoștințe de operare calculator: nivel avansat.
8. Direcția Generală de Standardizare și Acreditare –Unitatea
de Evaluare și Acreditare a Unităților Sanitare din Ambulatoriu
–Compartiment Acreditare Unități Sanitare din Ambulatoriu
–2 posturi consilier gradul IA. Condiții specifice: -Studii -superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
științe medicale sau farmacie/economice/juridice; -Vechime în
specialitatea studiilor absolvite: minim 6 ani; -Cunoștințe de
operare calculator: nivel avansat. Concursul constă în 3 etape:
1.Depunerea dosarelor; 2.Proba scrisă; 3.Proba interviu.
-Depunerea dosarelor –din data de 01.07.2022 și până la
14.07.2022, în intervalul orar 8:00 -16:00 (pentru zilele de luni,
marți, miercuri și joi), respectiv 08:00 -14:00 (pentru zilele de
vineri). -Selectia dosarelor și afișarea rezultatelor –la data de
18.07.2022, ora 16:30. -Proba scrisă –22.07.2022 ora 10:00.
-Proba interviu –28.07.2022 ora 10:00. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, la sediul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (Splaiul Independenței nr.202A,
Sector 6, Bucureşti, Telefon: 021/211.52.75, etaj VII, camera
24A) şi vor conţine în mod obligatoriu: -cerere de înscriere la
concurs adresată conducătorului instituţiei publice; -copia
actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; -copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; -carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă şi în specialitatea studiilor, în copie; -cazierul judiciar
sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează; -adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; -curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii
legalizate sau însoțite de documentele originale. După afişarea
rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi
interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului. Termenul limită de afişare a
rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare. Afişarea
rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi
lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor
la contestaţiile pentru ultima probă. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei, la Serviciul Resurse Umane,
doamna Cristiana –Manuela Angheloiu -0774.484.472. Bibliografia se postează pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate la rubrica Interes public /Informații
publice /Carieră Profesională.
l Unitatea Militară 01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de
Centură Chitila -Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi de
medic specialist, medicină de familie, deţinător al certificatului
de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică,
în cadrul U.M 01798 Adâncata, U.M 02208 Ghimpaţi şi
respectiv U.M 01493 Vâlcele, astfel: -01.08.2022, ora 10.00
-proba scrisă; -04.08.2022, ora 10.00 –proba practică/clinică.
perioadă depunere dosare –16 –21.07.2022, ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul U.M 01895 Chitila, cu sediul
în str. Șos. de Centură Chitila -Rudeni, localitatea Chitila, jud.
Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.
Informații suplimentare pot fi obținute de la secretarul comisiei de concurs la telefon 021.436.36.99, int. 218/133.
l Primăria comunei Gheorghe Lazăr, cu sediul în comuna
Gheorghe Lazăr, str.Matei Basarab, nr.46, judeţul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
șofer, treapta profesională I, perioada nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la sediul institutiei,
astfel: proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 10.00, proba interviu
în data de 28.07.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie
cel puțin absolvent al învățământului general obligatoriu (absolvent a minim 10 clase); b) posedă permis conducere categoria B; c)
să aibă vechime în munca necesară ocupării postului: minim 5 ani
în funcția de conducător auto 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 Primaria Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab,
nr.46, județul Ialomița. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria
Gheorghe Lazăr, strada Matei Basarab nr.46, județul Ialomița,
persoană de contact: Geambașu Niculina telefon/fax:
0243.241.510; email: primariagheorghelazar@gmail.com

l Anunţ. UAT Vânju Mare, Județul Mehedinți organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiilor de execuţie în regim contractual, vacante:
Comp. Străzi: muncitor calificat II- studii M/G; condiții
vechime: minim 2 ani; posesor permis auto categoria B.
Serviciul Taxe și Impozite: casier- studii M, studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; condiții de vechime: minim 6 luni. Concursul
se organizează la sediul instituției, strada Rahovei, nr.8 din
Vânju Mare. Proba scrisă va avea loc în data de
16.08.2022, ora 10.00 și interviul se susține într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele de concurs se depun în termen de
10 zile lucrătoare de la data afișării: 30.06-13.07.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0252.350.660 și la sediul primăriei. Primar, Av. Mijaiche
Alexandru.
l În conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.730/2018
pentru modificarea lit. C și D din anexa nr.2 la Hotărârea
Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Transporturilor, art.4 din Legea nr.265/2008
republicată, privind gestionarea siguranței circulației pe
infrastructura rutieră și art.I din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, Autoritatea Rutieră Română- ARR, cu sediul
în B-dul.Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1 Municipiul Bucureşti,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, în cadrul instituției: Concursul pentru
ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant
(S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată,
cu normă întreagă la Agenția Teritorială ARR ConstanțaCompartimentul Licențiere, Autorizare și Atestare, va consta
în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de
specialitate (test grilă) şi a unui interviu. Candidaţii înscrişi
pentru ocuparea posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pregătire de bază: studii superioare absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă: științe inginerești,
administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente
potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea Educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în
cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate,
documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în
condițiile legii de către autoritatea administrației publice
centrale competente; b)permis de conducere valabil pentru
categoria B; c) vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este cazul; d)nu are menţiuni înscrise în
certificatul de cazier judiciar; e)cunoştinţe operare calculator:
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de
specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agenția Teritorială ARR Vrancea- Compartimentul Licențiere, Autorizare și
Atestare, va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu. Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor, trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: a)pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2)
din Legea Educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare,precum și, în cazul solicitanților care au obținut
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere /
echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente; b)permis de
conducere valabil pentru categoria B; c)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni; d) nu
are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoştinţe operare calculator: Pachetul Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul pentru
ocuparea celor 4 posturi vacante de inspector de specialitate
debutant(S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale ARR Alba,
Constanța, Ialomița și Ilfov- Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră, va consta în susţinerea unei probe scrise de
verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui
interviu, din care: 1 post vacant de inspector de specialitate
debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială ARR Alba,
1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu
normă întreagă, la Agenția Teritorială ARR Constanța, 1 post
vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă
întreagă, la Agenția Teritorială ARR Ialomița, 1 post vacant de
inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la
Agenția Teritorială ARR Ilfov. Candidații înscriși pentru concurs
în vederea ocupării posturilor vacante de inspector de specialitate debutant (S), trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: a)pregătire de bază: studii superioare dovedite cu
diplomă de licenţă recunoscută, în una dintre specialităţile
construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din
domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia
emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei
publice centrale competente; b)vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; c)permis de
conducere categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)cunoştinţe operare calculator:
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de
specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL
INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în susţinerea unei
probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test
grilă) şi a unui interviu. Candidații înscriși pentru concurs în

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de
execuție vacante de asistent medical comunitar. Concursul se
organizează la sediul Primăriei comunei Cernica, județul Ilfov,
în data de 25 iulie 2022, la ora 11.00- proba scrisă si 27 iulie
2022, la ora 11.00- proba orală. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Cerințe pentru ocuparea postului de asistent
medical comunitar: studii postliceale în specialitatea asistent
medical, certificat membru şi aviz anual eliberat de Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, vechimea în specialitatea studiilor
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vederea ocupării postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii superioare dovedite cu
diplomă de licenţă recunoscută, în una dintre specialităţile
construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din
domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în
cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate,
documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice
centrale competente; b)vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: nu este cazul; c)permis de conducere categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certificatul de
cazier judiciar; e) cunoştinţe operare calculator: Pachetul
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic
debutant (S) la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ din
cadrul Direcției Juridice, va consta în susţinerea unei probe
scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi
a unui interviu. Candidații înscriși pentru concurs în vederea
ocupării postului trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: a) pregătire de bază: studii superioare dovedite cu
diplomă de licenţă în domeniul fundamental științe socialeramura de știință- științe juridice, domeniul de licență: drept,
ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin.(2) din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere /echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către
autoritatea administraţiei publice centrale competente; b)
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
nu este cazul; c) nu are menţiuni înscrise în certificatul de
cazier judiciar; d)cunoştinţe operare calculator: Pachetul
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de
specialitate debutant (S) la Serviciul Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport din cadrul Direcției Juridice, va
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu. Candidații
înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul științe
inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/
echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente; b)vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este
cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; d) cunoştinţe operare calculator: Pachetul Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul pentru
ocuparea postului vacant de șofer (M) la Serviciul Administrativ, Corespondență, Arhivă și Transport din cadrul Direcției
Juridice va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare
a cunoştinţelor de specialitate (test grilă) şi a unui interviu.
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) pregătire de
bază: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat; b)
permis de conducere valabil pentru categoria B de cel puțin
doi ani; c) Adeverință eliberată de către serviciul poliției
rutiere din care să rezulte faptul că în ultimul an, titularul un a
avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru
conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante și un a fost implicat în accidente rutiere
soldate cu victime din culpa sa; d)aviz medical pentru transportul de persoane; e)aviz psihlogic pentru transportul de
persoane; f) vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este cazul; g) nu are menţiuni înscrise în
certificatul de cazier judiciar. Concursul va consta în 3 etape
succesive: a) Selecţia dosarelor de înscriere. Dosarele de
concurs se depun în perioada 01.07.2022-14.07.2022 (în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului).
Dosarele de concurs se depun personal la Autoritatea Rutieră
Română- ARR, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Poarta G din Str. Gării de Nord, Sector 1 Municipiul Bucureşti,
până la data de 14.07.2022, ora 16.30, conform programului
de lucru: Luni- în intervalul orar 08.00-16.30, Marți- în intervalul orar 08.00-16.30, Miercuri- în intervalul orar 08.0016.30, Joi- în intervalul orar 08.00-16.30, Vineri- în intervalul
orar 08.00-14.00. b) Proba scrisă: proba scrisă se va desfășura
la adresa: Formenerg, Bulevardul Gheorghe Șincai nr.3, Sector
4, Municipiul București sau în altă locație în funcție de
numărul de condidați înscriși la concurs, în data de 22.07.2022,
ora 10.00; c) Interviul: -interviul se va susţine la adresa: Formenerg, Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 3, Sector 4, Municipiul
București sau în altă locație în funcție de numărul de condidați
admiși la proba scrisă, în data de 27.07.2022, ora 10.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.48.53 Serviciul
Resurse Umane. Bibliografia şi alte informaţii necesare desfăşurării concursului sunt afişate la avizier Poarta E - Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii din Str.Gării de Nord, Sector 1
Municipiul Bucureşti, site: http://posturi.gov.ro/ și www.arr.ro
(Despre ARR- Organizare- Carieră- Angajări) sau accesând
linkul: https://www.arr.ro/arr_doc_228_organizare_pg_0.
htm. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

necesare ocupării postului pentru care se organizează
concursul: 1 an; Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov din strada Bizanțului
nr.105, email: primaria_cernica@yahoo.com, telefon
(021)369.53.08- persoană contact Simion Paula Claudia- Şef
birou.
l Primăria Afumați cu sediul în șos. București- Urziceni nr.151,
comuna Afumați, județ Ilfov organizează în data de 26.07.2022
ora 11:00– proba scrisă/ practică concurs recrutare pentru: -1
post Director – Centrul Cultural ”Radu de la Afumați”; -1 post
Referent – Centrul Cultural ”Radu de la Afumați”; -1 post Șofer
– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ; -1 post
Muncitor necalificat– Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ. Condiții de participare pentru Director: studii
superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
vechime în muncă: 1 an. Condiții de participare pentru Referent : studii medii, fără vechime în muncă. Condiții de participare pentru Șofer: studii medii/ generale, fără vechime în
muncă, permis de conducere categoria B, C, D. Condiții de
participare pentru Muncitor necalificat: studii medii/ generale,
fără vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul Primăriei
Afumați în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv de la data de 29.06.2022 până la data de
12.07.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la
doamna Marin Elena Beatrice– Consilier Asistent Primăria
Afumați, email: secretariat@primariaafumati.ro, telefon:
021.352.94.24.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă,
a unui post vacant de personal contractual respectiv un post
de Referent II-IA, poziţia 62 din statul de organizare la în cadrul
Compartimentului Asigurare Bunuri Materiale de Resortul
Tehnic și Sanitar- Serviciului Logistic. Condiţii participare post
Referent II-IA: -studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 1 an. Pentru înscrierea, candidații vor
depune personal dosarul la sediul Centrului Medical „Dr.
Nicolae Kretzulescu” din București, str. Mihai Vodă, nr.17,
sector 5, până la data de 13.07.2022, ora 14:00. Concursul se
va desfășura la sediul Centrului Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str. Mihai Vodă, nr.17, sector 5, astfel: -15.07.2022selecţia dosarelor de concurs; -29.08.2022- proba scrisă (test
grilă), începând cu ora 12.00; -31.08.2022- interviul. Relații
suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele
09.00-15.00, tel. 021.303.70.80, interior 30.528, precum și pe
pagina de internet http://dm.mai.gov.ro/kretzulescu, secţiunea– Carieră.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă,
a două posturi vacante de personal contractual - registrator
medical în cadrul Biroului Evaluare Medicală și Statistică
Medicală, Comunicații și Tehnologia Informației, poziţiile 73 si
74 din statul de organizare al unității.Conditii de participare
pentru posturile de registrator medical principal: -studii
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: 1 an; -vechime în specialitate: nu este cazul. Pentru
înscriere, candidații vor depune personal dosarul de concurs la
sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din Mun. București, str. Mihai
Vodă, nr.17, sector 5, până la data de 13.07.2022, ora 14:00.
Concursul se va desfășura la sediul Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti din municipiul București, str. Mihai Vodă, nr.17,
sector 5, astfel: -15.07.2022- selecţia dosarelor de concurs;
-23.08.2022- proba scrisă (test grilă), începând cu ora 12.00;
-29.08.2022- interviu. Relații suplimentare se pot obține în
zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00, de la sediul Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti, telefon 021.303.70.80, interior 30.528,
precum și pe pagina de internet https://dm.mai.gov.ro/kretzulescu, secţiunea „Carieră”.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă,
a unui post vacant de personal contractual de infirmieră la
Serviciul Medical Specialități Chirurgicale –Chirurgie generală,
poziţia 357 din statul de organizare. Conditii participare:
-Minim școala generală; -Vechime în muncă: 1 an; -Vechime în
specialitate: nu este cazul. Pentru înscrierea, candidații vor
depune personal dosarul de concurs la sediul Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” din Mun. București, str. Mihai Vodă nr.17, sector
5, până la data de 13.07.2022, ora 14:00. Concursul se va
desfășura la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din Mun. București, str. Mihai Vodă nr.17, sector 5, astfel: -15.07.2022- selecţia
dosarelor de concurs; -06.09.2022- proba scrisă (test grilă),
începând cu ora 12.00; -09.09.2022- interviu. Relații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 09.00 - 15.00,
de la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, telefon
021.303.70.80, interior 30.528 și pe pagina de internet http://
dm.mai.gov.ro/kretzulescu, secţiunea– Carieră.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă,
a unui post vacant de personal contractual respectiv un post
de Îngrijitoare, poziţia 216 din cadrul Serviciului Medical
Aparat Central și Unități Subordonate- Direcția Generală
Logistică-Cabinete medicale de unitate. Conditii participare
post Îngrijitoare: -studii: minim școala generală; Pentru
înscrierea, candidații vor depune personal dosarul la sediul
Centrului Medical „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str.
Mihai Vodă, nr.17, sector 5, până la data de 13.07.2022, ora
14:00. Concursul se va desfășura la sediul Centrului Medical
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” din București, str. Mihai Vodă, nr.17, sector 5, astfel:
-15.07.2022- selecţia dosarelor de concurs; -19.08.2022- proba

practică, începând cu ora 10.00; -22.08.2022- interviul. Relații
suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele
09.00-15.00, tel. 021.303.70.80, interior 30.528, precum și pe
pagina de internet http://dm.mai.gov.ro/kretzulescu, secţiunea– Carieră.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
guvern nr.286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: -1 post
referent de specialitate gradul II studii superioare- 3 ani şi 6
luni vechime în specialitate; -1 post kinetoterapeut studii
superioare -6 luni vechime în specialitate. Condiţii generale de
înscriere la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Concursul se
va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr.
Alexandru Obregia“ astfel: proba scrisă în data de 18.07.2022
începând cu ora 9, iar proba interviu în data de 22.07.2022.
începând cu ora 9. Perioada de înscriere va 04.07-08.07.2022
ora 15:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“,
Serviciul Resurse Umane. Înscrierea candidatilor se va face pe
post, cu respectarea conditiilor generale şi specifice de
inscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului www.spitalobregia.ro şi pe posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0770.433.540.
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
guvern nr. 286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: -2 posturi Asistent
medical generalist debutant S fără vechime în specialitate; -9
posturi Asistent medical generalist debutant PL fara vechime
în specialitate; -3 posturi Asistent medical generalist PL -6 luni
vechime în specialitate; -9 posturi Infirmieră M/G -6 luni
vechime în specialitate; -16 posturi Infirmieră debutantă M/G
-fără vechime în specialitate; -6 posturi Îngrijitoare M/G -fără
vechime în specialitate; -3 posturi Muncitor calificat IV M/G
-fără vechime în specialitate; -2 posturi Muncitor necalificat
M/G -fără vechime în specialitate; -1 posturi Brancardier
M/G -fără vechime în specialitate; -2 posturi Consilier gradul II
S -3 ani şi 6 luni vechime în specialitate; -1 posturi Economist
specialist IA S -6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; -2 posturi
Referent de specialitate I S -6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; -1 post Referent de specialitate III S -6 luni vechime în
specialitate; -6 posturi Registrator medical debutant M -fără
vechime în specialitate. Condiţii generale de înscriere la
concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Concursul se
va desfasura la sediul spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr.
Alexandru Obregia“ astfel: proba scrisă în data de 25.07.2022,
începând cu ora 08.00 iar proba interviu în data de 29.07.2021
începând cu ora 08.00. În funcţie de numărul candidaţilor
înscrişi ora şi sala de desfăşurare a concursurilor (proba scrisă
şi proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spitalobregia.ro. Perioada de înscriere va fi 04.07-15.07.2022 ora
15:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“,
Serviciul Resurse Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe
post, cu respectarea condiţiilor generale şi specifice de
înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului www.spitalobregia.ro şi pe posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0770.433.540.
l Inspectoratul De Poliţie Judeţean Călăraşi, cu sediul în
municipiul Călăraşi, B-dul Republicii, nr. 44, judeţul Călăraşi
organizează, conform HG nr. 286/23.03.2011, concurs pentru
ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante,
muncitor calificat IV-I, la Serviciul Logistic- Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă, funcție prevăzută
la poziția 50/B în statul de organizare al unității. Concursul se
va desfășura astfel: - Selecţia dosarelor de concurs
–15.07.2022; - Proba scrisă – 10.08.2022, ora 10:00;- Interviu
– 16.08.2022, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1.Pregătire
de bază: studii minime obligatorii; 2. Pregătire de specialitate:
cursuri/programe de perfecționare finalizate prin susținere de
examen și eliberare de certificate de atestare – bucătar. 3. Alte
cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe în domeniul gastronomiei. 4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
autorizaţie de acces la informaţii secret de serviciu. 5. Vechime
în muncă: 1 an. - să îndeplinească condiţiile specifice din fișa
postului scos la concurs. Candidații vor depune dosarele de
concurs până la data de: 13.07.2022, ora 16:00 la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi. Relaţii suplimentare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi,
Serviciul Resurse Umane, persoana de contact: inspector de
poliție Ghica Olimpia, telefon: 0242-306114, fax: 0242-306112.

l Comuna Independența, cu sediul în comuna Independența,
str.Unirii nr.42, judeţul Călărași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor necalificat, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -La sediul instituției, -Proba scrisă în data de
22.07.2022, ora 09.00, -Proba interviu în data de 22.07.2022,
ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; -vechime:
1 an în muncă; -nu a fost condamnat; -o stare de sănătate
bună. 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 Independența. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Independența, persoană de contact:
Ion Eugenia Mariana, telefon: 0242/535.353, fax:
0242/535.433.
l Comuna Ivești, cu sediul în str.General Eremia Grigorescu
nr.451, jud. Galați, organizează conform H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale
de execuție vacante de mediator sanitar în cadrul Compartimentului Sănătate din Aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Iveşti, judeţul Galaţi. Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de
execuție vacante de mediator sanitar în cadrul Compartimentului Sănătate din Aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Iveşti, judeţul Galaţi: a) studii de specialitate: absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de
calificare în ocupația de mediator sanitar conform legislației în
vigoare (curs 720 ore), atestat prin certificat sau adeverință; b)
absolvent cu studii minime obligatorii, conform legislației în
vigoare (10 clase); c) cunoștințe de operare pe calculator -nivel
mediu; d)absolvent al unui curs de mediator sanitar, atestat
prin certificat sau adeverință; e)vechime în muncă -nu se solicită; f)membru al comunității rurale, cu o bună cunoaștere a
comunității, cu o bună cunoaștere a culturii și tradițiilor
membrilor comunității; g) abilități foarte bune de relaționare,
comunicare și motivare; h)adaptabilitate și dorință de dezvoltare. Concursul se va organiza la sediul UAT -Comuna Ivești,
județul Galați, cu sediul în localitatea Ivești, str. Gen. Eremia
Grigorescu nr.451, jud.Galați, conform următorului calendar:
Data până la care se pot depune dosarele de concurs:
14.07.2022, ora 16.00. Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării
probei scrise: 22.07.2022, ora 11.00 -Sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Ivești din strada Gen. Er. Grigorescu
nr.451, comuna Ivești, județul Galați. Data, ora şi locul sau
locaţia desfăşurării probei interviului: în Sala de ședințe a
Consiliului Local al Comunei Ivești din strada Gen.Er.Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, județul Galați. Interviul se va
susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, data și ora probei interviu vor fi
afișate o dată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. Detalii
privind condiţiile specifice, bibliografia și tematica de concurs
sunt disponibile accesând site-ul: www.comunaivestiprimar.ro
Secțiunea Avizier electronic, cât și la sediul U.A.T.Ivești. Relaţii
suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ivești,
judeţul Galați, str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, comuna
Ivești, județul Galați, e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro, persoană de
contact: Inspector Salarizare Resurse Umane Voinea Liliana-Elena.
l Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu, cu sediul în orașul
Zărnești, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.23, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: Îngrijitor, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de
3 august 2022, ora 14.00; -Proba practică în data de 9 august
2022, ora 14.00; -Proba interviu în data de 12 august 2022, ora
14.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu):
generale; -vechime (obligatoriu): nu se solicită; -condiţii:
domiciliul în localitate, disponibilitate la program flexibil,
adaptabilitate la cerințele școlii, seriozitate, corectitudine și
profesionalism. 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 Liceului Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu. Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu,
persoană de contact: Glogojanu Ciprian Liviu, telefon:
0744.484.400.
l Rifa Gaget Rans S.R.L., cu sediul social în loc.Comarnic, oraș
Comarnic, cartier Poiana, nr.508A, jud. Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/2591/2018, CUI: 40206086, angajează: Tinichigiu auto cod COR-721303 -7 posturi, Sudor cod
COR-721208 -7 posturi, Șlefuitor metale cod COR-722407 -10
posturi, Hamali cod COR-962102 -10 posturi, Spălător auto
cod COR-912201 -5 posturi, Manipulant marfă cod
COR-933303 -5 posturi, Taietor manual lemne foc cod
COR-921503 -5 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
valeria@whl.ro.
l Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu sediul în str. G-ral
Berthelot, nr. 23, sector 1, cod 010168, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacant, de: 1
post muncitor calificat cu autorizație de fochist, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10.00;
-Proba practică în data de 21.07.2022, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 21.07.2022, ora 13.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii minim școală profesională specializarea
muncitor calificat (de întreținere) tâmplar, lăcătuș, mecanic,
electrician, instalator, fochist; -autorizație de fochist sau
dovada înscrierii la curs de calificare fochist; -vechime (obligatoriu): minim 5 ani, constituie avantaj minim 1 an în învățământ. 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 Colegiului Național „Sfântul Sava” până la data de
13.07.2022, ora 12.00. Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului
Național „Sfântul Sava”, persoană de contact: secretarul
instituției Coman Georgiana, e-mail: secretariatsfsava@gmail.
com; tel. 021/314.92.94.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul în strada Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, localitatea București, organizează
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concursul pentru ocuparea posturilor: Un post vacant de
conducere de Șef sector gr.II – din cadrul Sectorului Nutrețuri
Combinate/ Secția de producție Stațiunea Băneasa/ studii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniul biologie, chimie, biochimie, medicină
veterinară sau zootehnie, vechimea în muncă: minim 6 ani și 6
luni, vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni,
experiență în post de conducere: minim 6 luni pe o funcție
similară sau superioară, astfel: - 21.07.2022, ora 08.00 - proba
scrisă; - 27.07.2022, ora 08.00 - interviul; - data limită de
depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 14.00.
l Un post vacant de conducere de Șef sector gr.II – din cadrul
Sectorului Tehnic Administrativ/ Secția de producție Stațiunea
Băneasa/ studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul ingineriei electrice sau ingineriei mecanice, vechimea în muncă : minim 9 ani și 6 luni,
vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani și 6 luni, perfecționări/specializări: supraveghere tehnică și metrologică
legală; experiență în post de conducere: minim 6 luni pe o
funcție similară sau superioară, astfel: - 21.07.2022, ora 10.00
- proba scrisă; - 27.07.2022, ora 08.00 - interviul; - data limită
de depunere a dosarelor 12.07.2022, ora 14.00.
l Un post vacant de execuție de Inginer debutant – din
cadrul Sectorului Tehnic Administrativ/ Secția de producție
Stațiunea Băneasa/ studii: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei electrice, vechime în muncă sau specialitate nu se solicit, astfel: 21.07.2022, ora 12.00 - proba scrisă; - 27.07.2022, ora 08.00
- interviul; - data limită de depunere a dosarelor 12.07.2022,
ora 14.00.
l Un post vacant de execuție de Muncitor calificat III – din
cadrul Sectorului Tehnic Administrativ/ Secția de producție
Stațiunea Băneasa/ studii: studii medii/generale, vechimea în
muncă : minim 3 ani și 6 luni, vechime în specialitatea studiilor:
minim 3 ani și 6 luni, perfecționări/specializări: zugrav,
vopsitor, ipsosar; experiență: minim 3 ani și 6 luni ca zugrav,
vopsitor, ipsosar, astfel: - 21.07.2022, ora 14.00 - proba scrisă;
- 27.07.2022, ora 08.00 - interviul; - data limită de depunere a
dosarelor 12.07.2022, ora 14.00.
l Un post vacant de execuție de Șofer gr.I – din cadrul Grupei
Apărare Împotriva Incendiilor/ Secția de producție Stațiunea
Băneasa/ studii: studii medii/generale; vechimea în muncă :
minim 3 ani și 6 luni, vechime în specialitatea studiilor: minim
3 ani și 6 luni, experiență pe o funcție similară: minim 3 ani și 6
luni, perfecționări/specializări: permis categoriile B, C și E,
astfel: - 22.07.2022, ora 08.00 - proba scrisă; - 27.07.2022, ora
08.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor
12.07.2022, ora 14.00.
l Un post vacant de execuție de Muncitor calificat gr.III – din
cadrul Stațiunii Ciorogîrla Dîrvari/ Secția de producție Stațiunea Băneasa/ studii: studii medii/școală de arte și meserii,
vechimea în muncă : minim 3 ani și 6 luni, vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 luni, perfecționări/specializări:
mecanică; experiență pe o funcție similară: minim 3 ani și 6
luni, astfel: - 22.07.2022, ora 10.00 - proba scrisă; - 27.07.2022,
ora 08.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor
12.07.2022, ora 14.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursurilor se vor face la sediul din Băneasa al Institutului,
șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 14, sector 1, localitatea
București, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretarului comisiei: Emilia MIHĂILESCU, telefon 0768.013.382, între orele 08.00-14.00.
l Un post vacant de personal civil contractual, Inspector de
specialitate gr II din cadrul Biroului Management Proiecte și
Valorizare/Secția Planificare Bugetară, Aprovizionare și Management Proiecte/ Economico-Financiar; studii: superioare cu
diplomă de licență, vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni,
vechimea în specialitate: minim 3 ani și 6 luni, perfecționări/
specializări: economist/ management proiecte, cunoștințe de
operare/programe pe calculator: mediu, astfel: - 21.07.2022,
ora 09.00 – proba scrisă; - 27.07.2022, ora 09.00 – interviu; data limită de depunere a dosarelor 13.07.2022, ora 15.30.
l Un post vacant de personal civil contractual, Referent de
specialitate gr I, din cadrul Biroului Management Proiecte și
Valorizare/Secția Planificare Bugetară, Aprovizionare și Management Proiecte /Economico-Financiar; studii: superioare cu
diplomă de licență, vechime în muncă: 6 ani și 6 luni, vechimea
în specialitate: 6 ani și 6 luni, erfecționări/ specializări: economist/ management proiecte, cunoștințe de operare/programe
pe calculator: mediu, astfel: - 21.07.2022, ora 09.00 – proba
scrisă; - 27.07.2022, ora 09.00 – interviu; - data limită de
depunere a dosarelor 13.07.2022, ora 15.30. Date de contact
ale secretarului comisiei: Baltac Florica, telefon 021.306.9111
între orele 08.30-15.30.
l Un post vacant de execuție de Șef secție gr.I – din cadrul
Secției vânzări, prețuri și promovare / Economico-Financiar /
studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în domeniul economic/ vechime în muncă: minim 2
ani/ vechime în specialitate: 5 ani/ perfecționări/specializări:
marketing, astfel: - 21.07.2022, ora 12.00 - proba scrisă; 27.07.2022, ora 12.00 - interviul; - data limită de depunere a
dosarelor 14.07.2022, ora 16.00. Date de contact ale secretarului comisiei: Manuela CODREȘIN, telefon 021.306.93.24,
între orele 08.00-15.00. Depunerea dosarelor și desfășurarea
concursurilor se va face la sediul Institutului, Splaiul Independenței 103, sector 5, localitatea București, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
guvern nr.286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: -1 post Consilier
juridic IA studii- S, -6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; -1
post Auditor II, studii S, -1 an vechime în specialitate. Condiţii
generale de înscriere la concurs: a) are cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul
în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
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anunțuri

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va desfasura la sediul spitalului Clinic de Psihiatrie
„Prof. Dr. Alexandru Obregia“ astfel: proba scrisă în data de
25.07.2022, începând cu ora 08.00 iar proba interviu în data de
29.07.2021 începând cu ora 08.00. În funcţie de numărul
candidaţilor înscrişi ora şi sala de desfăşurare a concursurilor
(proba scrisă şi proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul
www.spital-obregia.ro. Perioada de înscriere va fi 04.0715.07.2022 ora 15:00, dosarul de concurs urmând să fie depus
la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru
Obregia“, Serviciul Resurse Umane. Înscrierea candidatilor se
va face pe post, cu respectarea conditiilor generale şi specifice
de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului www.
spital-obregia.ro şi pe posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 0770.433.540.
l Rectificare anunț pentru publicare în presa scrisă, aparținând Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor publicat în ziarul Jurnalul, rubrica: Oferte Serviciu, în
ediția din data de 28.06.2022: Data, ora și locul desfăşurării
concursului: Proba scrisă: 25.07.2022, orele 10.00, Interviul:
29.07.2022, începând cu orele 09.00. Locație: la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1. Data limită
până la care candidaţii pot depune dosarul de concurs este
15.07.2022. Restul condițiilor rămân neschimbate.
l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs la sediul din
București, Șos.Ştefan cel Mare nr.19-21, sector 2, în baza
Hotărârii nr.286 din 23 martie 2011 pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată după cum
urmează: Secția Urologie: -Asistent medical generalist PL -1
post, normă întreagă; Infirmieră -1 post, normă întreagă; Bloc
Operator Urologie: Asistent medical generalist PL -2 posturi,
normă întreagă; Brancardier -1 post, normă întreagă; Secția
Medicină Internă III: Infirmieră -2 posturi, normă întreagă;
Brancardier -1 post, normă întreagă; Bloc Operator Ortopedie
și Traumatologie: Infirmieră -1 post, normă întreagă; Secția
Clinică Dermatovenerologie I: Infirmieră -1 post, normă
întreagă; Secția Clinică Dermatovenerologie II: Infirmieră
debutanta -2 posturi, normă întreagă; Secția Clinică Gastroenterologie -Terapie Acută: Asistent medical debutant PL -1 post,
normă întreagă; Laborator Endoscopie Digestivă, Diagnostică
și Terapeutică: Asistent medical generalist principal PL -1 post,
normă întreagă; Asistent medical debutant PL -2 posturi,
normă întreagă; Infirmieră -1 post, normă întreagă; Laborator
Recuperare Medicină Fizică și Balneologie: Kinetoterapeut S -3
posturi, normă întreagă; Psiholog S -1 post, normă întreagă;
Serviciul Anatomie Patologică: Băieșiță -1 post, normă
întreagă; Secția Clinică Neurologie I: Infirmieră -2 posturi,
normă întreagă; Secția Clinică Neurologie I -T.A.: Asistent
medical generalist PL -1 post, normă întreagă; Infirmieră
debutantă -2 posturi, normă întreagă; Secția Clinică Neurologie II: Infirmieră -1 post, normă întreagă; Asistent medical
generalist PL -1 post, normă întreagă; Secția Clinică Neurologie
II -Compartiment U.A.V.C.A.: Asistent medical generalist PL -2
posturi, normă întreagă; Infirmieră -1 post, normă întreagă;
Secția Clinică Neurologie II -Compartiment Recuperare medicală: Asistent medical principal PL -1 post, normă întreagă;
Infirmieră -3 posturi, normă întreagă; Bloc Operator Dermatovenerologie II: Infirmieră -1 post, normă întreagă; ATI
Chirurgie: Registrator medical -1 post, normă întreagă; Infirmieră -2 posturi, normă întreagă; ATI Ortopedie: Brancardier
-1 post, normă întreagă; Secția A.T.I.I: Infirmieră debutantă -1
post, normă întreagă; Ambulanțier -1 post, normă întreagă;
Kinetoterapeut -1 post, normă întreagă; Compartiment Diabet
Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice: Infirmieră -1 post, normă
întreagă; Asistent medical generalist PL -2 posturi, normă
întreagă; Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie:
Băieșiță -1 post, normă întreagă; Secția Clinică Ortopedie și
Traumatologie II: Asistent medical generalist principal PL -1
post, normă întreagă; Ambulatoriu Integrat: Asistent medical
generalist PL -1 post, normă întreagă; Secția Clinică Cardiologie; Infirmieră -1 post, normă întreagă; Biroul Registratură
Medicală: Registrator medical -4 posturi, normă întreagă.
Condiții generale de înscriere la concurs: -are cetățenie
română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând spațiului economic European și
domiciliul în România; -cunoaște limba română, scrisă și
vorbită; -are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; -are capacitatea deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau alte unități sanitare abilitate; -îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de înscriere la concurs: Asistent
medical principal (PL): -Diplomă de absolvire a școlii sanitare
postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru
eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs,
certificat de grad principal, minim 5 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric/ psihologic (certificat medical A5) pentru a
profesa în domeniu. Asistent medical generalist (PL): -Diplomă
de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul
descriptiv, cer tif ic at de membr u eliber at de
O.A.M.G.M.A.M.R.vizat pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în
domeniu, 6 luni vechime în specialitate. Asistent medical
debutant (PL): -Diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de
O.A.M.G.M.A.M.R.vizat pentru anul în curs, adeverință
O.A.M.G.M.A.M.R., asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric/ psihologic (certificat
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medical A5), fără vechime. Infirmieră debutant (G): -Diplomă
sau adeverință studii școală generală, curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R.sau curs de infirmieră organizat de
furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generală
resurse umane și certificare, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), fără vechime. Infirmieră: (G) -Diplomă sau
adeverință studii școală generală, curs de infirmieră organizat
de O.A.M.G.M.A.M.R.sau curs de infirmieră organizat de
furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generală
resurse umane și certificare, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate. Brancardier (G):
-Diplomă sau adeverință studii școală generală, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5), fără vechime. Registrator
medical (M): -Diplomă de studii medii, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate. Kinetoterapeut (S): -diplomă de licență în specialitate, aviz
psihiatric /psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în
specialitate. Băieșiță (G): școală generală, aviz psihiatric /
psihologic (certificat medical A5), fără vechime în specialitate.
Ambulanțier (M): Diplomă de studii medii, aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5), 6 ani vechime ca șofer
(conducator auto) profesionist și cel puțin un an ca șofer
autosanitară I. Psiholog stagiar (S): Diplomă de licență. Actele
solicitate pentru dosarul de înscriere: a)cerere de înscriere la
concurs adresată Managerului Spitalului Clinic Colentina, în
care se va menționa postul și locul de muncă pentru care
candidează; b) copie și original certificat de naștere; c)copie și
original certificate de căsătorie (unde este cazul); d) copia
actului de identitate (sau orice alt document care atestă
identitatea potrivit legii, după caz); e)copie documente care să
ateste nivelul studiilor și alte acte care să ateste efectuarea
unor specializări, copie diplomă bacalaureat, copie diplomă
studii postliceale, copie certificat de grad principal; f) copia și
originalul permisului de conducere (față-verso); g)copia și
originalul diplomei de absolvire a cursului de ambulanțier; h)
copie Certificat de Membru al Ordinul Asistenților medicali
generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.în original; i) copie Aviz anual
pentru autorizarea exercitării profesiei în termen de valabilitate; j)copie asigurare malpraxis în termen de valabilitate; k)
copie carnet de muncă sau o adeverință care să ateste
vechimea în specialitate; l)cazier judiciar în original; m)certificat integritate comportamentală conform prevederilor art.
(18, 23 și 25) din L.G.118/2019, precum și pentru completarea
L.G. 76/2008; n)aviz psihiatric /psihologic (certificat medical
A5) eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului în
original; o) Curriculum Vitae format EU; p)dosar cu șină; r)
chitanță taxă concurs: -100 RON -Asistent medical principal,
Asistent medical generalist, Asistent medical debutant,
Psiholog, Ambulanțier și Kinetoterapeut; -50RON- Infirmieră,
Infirmieră debutant, Brancardier și Băieșiță; -70RON- Registrator medical. Adeverință care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. h) candidatul declarat
admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b), c), d), e), f) vor
fi prezentate și în original în vederea conformitțăii copiilor cu
acestea. Înscrierea candidaților se va face pe post. În cazul
nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri
adresate conducerii instituției, numai documentele depuse în
original (cazier judiciar și adeverință medicală, aviz psihiatric/
psihologic certificat medical A5). După încheierea perioadei de
înscriere la concurs nu se mai admit documente în vederea
completării dosarelor de concurs. Etapele concursului: a)
Selecția dosarelor de înscriere; b) Proba scrisă -probă eliminatorie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c) Proba practică și/ sau
interviu. Proba scrisă constă în: -redactarea unei lucrări și /sau
în rezolvarea unor teste-grilă cu subiecte stabilite pe baza
bibliografiei și, după caz, pe baza tematicii de concurs. Proba
practică constă în: -testarea abilităților practice specifice
postului. Interviul constă în: -testarea abilităților, aptitudinilor
și motivația candidaților. Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -22.07.2022 -proba scrisă, ora 10.00;
-26.07.2022 -proba practică și /sau interviu, ora 10.00. Toate
comunicatele se vor face pe site-ul instituției și la avizier.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS al Spitalului
Clinic Colentina, cu sediul în Ștefan cel Mare nr.19-21, Sector 2.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune după cum
urmează: în perioada 30.06.2022-19.07.2022, de la ora 08.00
până la ora 12.00. Informații suplimentare se pot obține la
telefon: 021/319.17.80.
l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs la sediul din
București, Șos.Ştefan cel Mare nr.19-21, sector 2, în baza
Hotărârii nr.286 din 23 martie 2011 pentru ocuparea unor
posturi temporar vacante după cum urmează: Serviciul achiziții publice și investiții: -Referent de specialitate III (S) -1 post,
normă întreagă; Serviciul Financiar-Buget: -Economist IA (S) -1
post, normă întreagă; Serviciul Contabilitate: -Economist IA (S)
-1 post, normă întreagă; Secția A.T.I.I: -Infirmieră debutantă
(G) -1 post, normă întreagă; -Asistent medical generalist (PL) -1
post, normă întreagă. Condiții generale de înscriere la concurs:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România; 2.cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; 3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 4.are capacitate deplină de exerciţiu; 5.are o stare
de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; 6.îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 7.nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiții
specifice de înscriere la concurs: Referent de specialitate III (S):
diplomă de licență, 6 luni vechime în specialitate; Economist IA
(S): diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
Infirmieră debutantă (G): Diplomă sau adeverință studii școală
generală, curs de infirmieră organizat de

O.A.M.G.M.A.M.R.sau curs de infirmieră organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția generală resurse
umane și certificare, aviz psihiatric/psihologic (certificat
medical A5), fără vechime; Asistent medical generalist (PL):
Diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul
descriptiv, cer tif ic at de membr u eliber at de
O.A.M.G.M.A.M.R.vizat pentru anul în curs, asigurare de
răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în
domeniu, 6 luni vechime în specialitate. Actele solicitate
pentru dosarul de înscriere: a)cerere de înscriere la concurs
adresată Managerului Spitalului Clinic Colentina, în care se va
menționa postul și locul de muncă pentru care candidează; b)
copie și original certificat de naștere; c)copie și original certificate de căsătorie (unde este cazul); d) copia actului de identitate (sau orice alt document care atestă identitatea potrivit
legii, după caz); e) copie documente care să ateste nivelul
studiilor și alte acte care să ateste efectuarea unor specializări,
copie diplomă bacalaureat, copie diplomă studii postliceale,
copie certificat de grad principal; f) copie Certificat de
Membru al Ordinul Asistenților medicali generaliști, moașelor
și asistenților medicali din România; adeverință
O.A.M.G.M.A.M.R. în original; g)copie Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei în termen de valabilitate; h) copie
asigurare malpraxis în termen de valabilitate; i) copie carnet de
muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în specialitate; cazier judiciar în original; j) certificat integritate comportamentală conform prevederilor art.(18, 23 și 25) din
L.G.118/2019, precum și pentru completarea L.G. 76/2008; k)
aviz psihiatric /psihologic (certificat medical A5) eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului în original; l)
Curriculum Vitae format EU; m)dosar cu șină; n)chitanță taxă
concurs: -100RON -Asistent medical debutant, Economist IA și
Referent de specialitate III; -50RON -Infirmieră debutant.
Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul
documentului prevăzut la lit.e) candidatul declarat admis la
selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului. Actele prevăzute la lit.b), c), d) vor fi prezentate și
în original în vederea conformității copiilor cu acestea.
Înscrierea candidaților se va face pe post. În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate
conducerii institutiei, numai documentele depuse în original
(cazier judiciar și adeverință medicală, certificat integritate
comportamentală, aviz psihiatric/psihologic certificat medical
A5). După încheierea perioadei de înscriere la concurs nu se
mai admit documente în vederea completării dosarelor de
concurs. Etapele concursului: a)Selecția dosarelor de înscriere;
b)Proba scrisă -probă eliminatorie dacă nu se întrunesc 50
puncte; c)Proba practică și interviu. Proba scrisă constă în:
-redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă cu
subiecte stabilite pe baza bibliografiei și, după caz, pe baza
tematicii de concurs; Proba practică consta în: -testarea abilităților practice specifice postului. Interviul constă în: -testarea
abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților. Concursul se
va organiza conform calendarului următor: -22.07.2022 -proba
scrisă, ora 10.00; -26.07.2022 -proba practică și/sau interviu,
ora 10.00. Toate comunicatele se vor face pe site-ul instituției
și la avizier. Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS
al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în Ștefan cel Mare nr.1921, Sector 2. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune după cum urmează: în perioada 30.06.202206.07.2022, de la ora 08.00-la 12.00. Informații suplimentare
se pot obține la telefon: 021/319.17.80.
l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs la sediul din
București, Șos.Ştefan cel Mare nr.19-21, sector 2, în baza
Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată după cum
urmează: Compartiment Juridic: -Consilier juridic gradul IA -1
post, normă întreagă; Compartiment Audit public intern:
-Auditor gradul I -1 post, normă întreagă; Serviciul Management al calității serviciilor de sănătate: -Referent I -1 post, 0,5
normă; -Medic (S) -1 post, 0,5 normă; Serviciul achiziții publice
și investiții: -Economist IA (S) -1 post, 0,5 normă; Serviciul
Resurse umane și salarizare: -Economist gradul II (S) -1 post,
normă întreagă; Compartiment Muncitori: -Muncitor calif.I
-Fochist (G) -1 post, normă întreagă; -Muncitor calificat IV
-Telefonist (G) -1 post, normă întreagă; -Muncitor calificat IV
-Liftier (G) -3 posturi, normă întreagă; -Muncitor -Îngrijitoare
(G) -1 post, normă întreagă; -Muncitor calificat I -Pompier (G)
-1 post, normă întreagă; -Muncitor calificat I -Instalator (G) -4
posturi, normă întreagă. Condiții generale de înscriere la
concurs: 1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 2.
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 3.are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; 4.are capacitate deplină de
exerciţiu; 5.are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 6.îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; 7.nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Conditii specifice de înscriere la concurs:
Consilier juridic, gradul IA: diplomă de licență în specialitate, 6
ani și 6 luni vechime în specialitate; Auditor gradul I: diplomă de
licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; Economist specialist IA (S): diplomă de licență, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; Economist gradul II (S): diplomă de licență, 4 ani vechime
în specialitate; Referent I: diplomă de bacalaureat, 6 luni
vechime în specialitate; Medic: diplomă de licență, certificat
auditor clinic, certificat manager riscuri clinice, certificat
formator, certificat auditor în domeniul calității și certificat
manager al sistemelor de management al calității, un an
vechime în specialitate; Muncitor calif.I -Fochist: 9 ani vechime
în meserie; Muncitor calificat IV -Liftier: certificat de absolvire
a cursului de calificare în specialitatea de liftier (fără vechime în
specialitate); Muncitor calificat IV (telefonist)- centrală telefo-
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nică cu peste 50 de posturi telefonice în funcție, certificat de
calificare pentru meseria de telefonist (fără vechime în specialitate); Muncitor -Îngrijitoare (G): școală generală (fără vechime
în specialitate); Muncitor calificat I -Instalator (G): 9 ani vechime
în meserie. Actele solicitate pentru dosarul de înscriere: a)
cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Spitalului
Clinic Colentina, în care se va menționa postul și locul de muncă
pentru care candidează; b) copie și original certificat de
naștere; c)copie și original certificate de căsătorie (unde este
cazul); d) copia actului de identitate (sau orice alt document
care atestă identitatea potrivit legii, după caz); e) copie documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care să ateste
efectuarea unor specializări, copie diplomă bacalaureat, copie
diplomă studii postliceale, copie certificat de grad principal; f)
copie carnet de muncă sau o adeverință care să ateste
vechimea în specialitate; g)cazier judiciar în original; h) certificat integritate comportamentală conform prevederilor art.
(18, 23 și 25) din L.G. 118/2019, precum și pentru completarea
L.G.76/2008; j)aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5)
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului în
original; k)Curriculum Vitae format EU; l) dosar cu șină; m)
chitanță taxă concurs: 150 Medic; 100RON -Consilier juridic
gradul IA, Auditor gradul I, Economist IA, Economist II și Referent I; 50RON –Muncitori. Adeverință care atestă starea de
sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului,
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul
declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit.b), c), d) vor
fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu
acestea. Înscrierea candidaților se va face pe post. În cazul
nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri
adresate conducerii instituției, numai documentele depuse în
original (cazier judiciar și adeverință medicală, certificat integritate comportamentală, aviz psihiatric/psihologic certificat
medical A5). După încheiere perioadei de înscriere la concurs
nu se mai admit documente în vederea completării dosarelor
de concurs. Etapele concursului: a) Selecția dosarelor de
înscriere; b)Proba scrisă -probă eliminatorie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c) Proba practică și /sau interviu. Proba scrisă
constă în: -redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor
teste-grilă cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și, după
caz, pe baza tematicii de concurs. Proba practică constă în:
-testarea abilităților practice specifice postului. Interviul constă
în: -testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-22.07.2022 -proba scrisă, ora 10.00; -26.07.2022 -proba practică și/sau interviu, ora 10.00. Toate comunicatele se vor face
pe site-ul instituției și la avizier. Dosarele de concurs se depun
la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu sediul în
Ștefan cel Mare nr.19-21, Sector 2. Dosarele pentru înscrierea
la concurs se vor depune după cum urmează: în perioada
30.06.2022-19.07.2022, de la ora 08.00-la 12.00. Informații
suplimentare se pot obține la telefon: 021/319.17.80.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar al
societatii Hall, Dickler SRL cu sediul in Bucureşti, Sector 1, Str.
Urseanu Vasile Amiral, Nr. 5, Biroul Nr. 3, Et.3, Cod unic de
înregistrare 3682131 Număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/13088/1992, conform Incheierii (hotararii) din data de
26.01.2022 pronunţată de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII - a
Civila în dosarul nr. 5980/3/2021 prin care s-a dispus înlocuirea
lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Tudose
Roxana cu lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina.
l R.N.P. – Romsilva – Administrația Parcului Național Munții
Măcinului R.A., având sediul UIP în str. 9 Mai, nr. 4 bis, Localitatea Tulcea, Județul Tulcea, tel: 0240 517718, email: parcmacin@gmail.com, titular al Planului de Management al
sitului Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean
(partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și
partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091
Pădurea Babadag) și rezervațiilor naturale IV.57. Muntele
Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64.
Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72. Mănăstirea Cocoș,
situate pe raza localităților Nicolae Bălcescu,Valea Teilor,
Tichilești, Balabancea, Telița, Florești, Parcheș, Trestenic,
Alba, Niculițel, Iulia, județul Tulcea, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul menționat anterior și declanșarea etapei de
încadrare în cadrul procedurii SEA. Prima versiune a Planului
de management poate fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Tulcea, Strada 14 Noiembrie, Tulcea.
Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul
Agenției Pentru Protecția Mediului, în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
l Stoia Liviu, Stoia Nicoleta Claudia, Stoia Ștefan, Stoia Simona
Mihaela, Autotaller SRL, titulari ai planului/programului
„Elaborare PUZ pentru construire centru comercial format din
hypermarket, magazin retail, galerii comerciale și construcții
anexe interioare și exterioare (stand tip bufet Imbiss și cort,
post trafo, container de reciclare ambalaje, bazin rezervă
incendiu, copertine cărucioare), amenajări exterioare incintă
(platforme parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, parcări
electrice), amenajări accese rutiere, pietonale și racorduri la
drumurile publice, instalații interioare și rețele tehnico-edilitare, branșamente la utilitățile urbane, elemente de semnalizare- publicitate, împrejmuire, organizare de șantier și
introducere teren în intravilan” din Localitatea Aiud, Str.Transilvaniei, nr.156, nr. cad. 96205, jud.Alba, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Alba din Str.Lalelelor, nr.7B, de luni până joi, între orele 09.0014.30 și vineri, între orele 09.00-13.00. Observații/comentarii
și sugestii se primesc la sediul APM Alba, în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.

l Primăria Otopeni anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere microstație de epurare zona străzilor
Matei Basarab-Adrian Iovan”, propus a fi amplasat în Otopeni,
pe strada Matei Basarab-Adrian Iovan. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str.Aleea Lacul
Morii nr. 1, sector 6 și la sediul Primăriei Otopeni, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-16.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului A.P.M. Ilfov.
l Consiliul Local Otopeni, având sediul în Str.23 August, nr.10,
cod poștal 075100, localitate Otopeni, jud.Ilfov, titular al
Planului Urbanistic Zonal Tarlaua 17, 18, Parcela A276,
A281/27/4, localitatea Otopeni, județul Ilfov, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 9.00-13.00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440)
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l Consiliul Local Otopeni, având sediul în Str.23 August, nr. 10,
cod poștal 075100, localitate Otopeni, jud. Ilfov, titular al
Planului Urbanistic Zonal Tarlaua 31 Parcela A 361/27/14,
localitatea Otopeni, județul Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele 9.00-13.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Ilfov
(tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440) în termen
de 18 zile de la data publicării anunțului.
l SC Romont Installation And Maintenance Service SRL,
titular al planului P.U.Z.-„Introducere în intravilan, în scopul
construirii hală logistică, anexe administrative și tehnice,
racorduri/branșamente, utilități, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, în județul Ilfov, comuna
Găneasa, str.DJ 100, Tarlaua 70, Parcela 267/5 și 267/6, nr.
cad.52043, CF 52043 și nr.cad.54152, CF 54152, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentația a fost afișată
pentru consultare pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, cu
sediul în București, sector 6, str. Ernest Juvara, nr.3-5,
tel.021.212.56.93. Observații/comentarii și sugestii se primesc
în scris la Biroul de Urbanism în cadrul Consiliului Județean
Ilfov în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării
anunțului.

SOMAȚII
l În dosarul civil cu nr. 784/210/2022 al Judecătoriei Chisineu
Criş, reclamanţii Herman Floare. Herman Cornel. Herman
Marioara şi Herman Victoria, domiciliati in Berechiu. nr. 285.
com. Apateu, județul Arad, solicită a se constata că au
dobândit dreptul de proprietate, cu tilu de uzucapiune. asupra
imobilului situat în localitatea Berechiul nr. 285-285 A (nr. vechi
240), judeţ Arad. compus din casă şi teren în suprafata de
2880 mp, inscris în CF nr. 300329 Apateu (CF vechi nr. 254) nr.
top. 540.541. Proprietari tabulari Plastyin Forian. Plastvin
Gyorgy, Plastin Maria. Plastin Ana şi Herman Cornel. Toţi cei
interesați în cauză pot formula opoziții la prezenta somatie, în
termen de 30 de zile de la publicare şi respectiv afişarea
somației, în dosur cu număru a sus al Judecătoriei Chisineu
Cris. Emis in baza art. 130 din Decretul Lege nr. 118/1938.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societății „Domeniile Alexandrion
Rhein 1892” SA, cu sediul social în Municipiul Ploiești, Str.
Găgeni, Nr.92, Județ Prahova, România, înregistrată la ONRC
Prahova sub nr.J29/56/1991, CUI: 1343309, telefon
0244.530.955, fax 0244.599.216 („Societatea”), în temeiul
dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor
actului constitutiv al Societății, CONVOACĂ: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) în data
de 01 August 2022, cu începere de la ora 10.00, la sediul
social al Societății din Municipiul Ploiești, Str.Găgeni, Nr.92,
Județ Prahova, România. I.Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi
următoarea: 1. Înstrăinarea imobilului situat în Municipiul
Ploiești, Str.Găgeni, nr.92, jud.Prahova și compus din: teren în
suprafață de 33.019mp (din acte), 33.841mp (din măsurători), identificat cu nr. cadastral 130625 și înscris în cartea
funciară nr.130625 Ploiești, având categoria de folosință
curți- construcții si cladirile edificate pe acesta: respectiv: (i)
clădirea având un regim de înălțime 1E, cu o suprafață
construită la sol de 203mp, identificată cu nr. cadastral
130625-C1 și înscrisă în cartea funciară nr. 130625 Ploiești,
având destinația de magazie, (ii)clădirea având un regim de
înălțime 3E, cu o suprafață construită la sol de 7.610mp,
suprafață construită desfășurată de 10.817mp (suprafață
construită subsol 3.099mp, suprafață construită etaj 97mp,
suprafață construită etaj 11mp), identificată cu nr. cadastral
130625-C2 și înscrisă în cartea funciară nr.130625 Ploiești,
având destinația de hala depozitare și industrializare a băuturilor spirtoase, (iii)clădirea având un regim de înălțime 1E, cu
o suprafață construită la sol de 92mp, identificată cu nr.
cadastral 130625-C3 și înscrisă în cartea funciară nr. 130625
Ploiești, având destinația de atelier sudură- magazie, (iv)
clădirea având un regim de înălțime 1E, cu o suprafață
construită la sol de 8mp, identificată cu nr. cadastral
130625-C5 și înscrisă în cartea funciară nr.130625 Ploiești,
având destinația de magazie, (v)clădirea având un regim de
înălțime 1E, cu o suprafață construită la sol de 150mp, identificată cu nr. cadastral 130625-C6 și înscrisă în cartea
funciară nr. 130625 Ploiești, având destinația de centrală
termică, (vi)clădirea având un regim de înălțime 1E, cu o
suprafață construită la sol de 26mp, identificată cu nr. cadastral 130625-C7 și înscrisă în cartea funciară nr.130625
Ploiești, având destinația de castel apă, (vii)clădirea având un
regim de înălțime 1E, cu o suprafață construită la sol de
243mp, suprafață desfășurată 425mp (suprafață construită

LICITAŢII
l CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ servicii/ lucrări confom
Normelor Procedurale Interne de Achiziţii, Revizia 4. În perioada 22 - 28.06.2022 s-a postat pe site-ul Conpet, următoarea
achiziţie: - Achiziţie materiale şi echipamente pentru instalaţii
termice.
l Lichidator judiciar Quintus Insolv IPURL vinde prin licitatie
publica echipamente IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C
Geonet Systems SRL, la pretul de 3121 lei plus TVA, pret redus
cu 60%. Licitatia va avea loc in zilele de 1, 4, 6, 8, 11, 13 si 15
iulie la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.
47. Relatii suplimentare la tel: 0728.878.298.
l Lichidator judiciar Quintus Insolv IPURL vinde prin licitatie
publica chiosc metalic in suprafata de 16 mp situat in Piata
Aurora Vest proprietatea debitoarei S.C Fabot Interfruct SRL,
la pretul de 13.694 Lei (TVA inclus), pret redus cu 50% . Licitatia va avea loc in zilele de 1, 4, 6, 8, 11, 13 si 15 iulie orele 11
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
.Relatii suplimentare la tel: 0728.878.298.
l S.C. Secederom SRL prin lichidator judiciar Quintus Insolv
IPURL vinde prin licitatie publica cu strigare autoturism
Wolkswagen Golf la pretul de 2960 lei plus TVA. Licitatiile vor
avea loc in zilele 4, 6, 8, 11, 13 si 15 iulie, orele 14 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. Relatii
suplimentare la tel: 0728.878.298.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Apahida, comuna Apahida,
strada Libertății nr.122, județul Cluj, telefon/fax
0264.231.777, 0264.231.475, e-mail: apahida_cj@yahoo.ro,
cod fiscal 4485243. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren aparți-
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etaj 209 mp), identificată cu nr. cadastral 130625-C8 și
înscrisă în cartea funciară nr.130625 Ploiești, având destinația de pavilion, (viii)clădirea având un regim de înălțime 1E,
cu o suprafață construită la sol de 34 mp, identificată cu nr.
cadastral 130625-C9 și înscrisă în cartea funciară nr.130625
Ploiești, având destinația de poartă, vestiar, desfacere-facturare, (ix)clădirea cu o suprafață construită la sol de 14mp,
identificată cu nr. cadastral 130625-C10 și înscrisă în cartea
funciară nr.130625 Ploiești, având destinația de stație
reglare gaze, (x)clădirea având un regim de înălțime 1E, cu o
suprafață construită la sol de 38 mp, identificată cu nr.
cadastral 130625-C16 și înscrisă în cartea funciară nr.130625
Ploiești, având destinația de magazin (denumită în continuare „Imobilul”), proprietatea Societății Domeniile Alexandrion Rhein 1892 SA (fosta The Iconic Estate SA, fosta
Cramele Halewood SA) către Societatea Funshop Park
Ploiesti SRL (fosta Scallier Property Services SRL), persoana
juridica de nationalitate română, cu sediul în sat Dumbrăvița,
Comuna Drumbrăvița, Str.Nucului, nr.28, județ Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J35/1902/2021, cod unic
de inregistrare 44239469, CIF:RO 44239469, la pretul de
6.670.000EUR (șase milioane șase sute saptezeci mii euro)
+TVA (taxare inversa), preț ce va fi plătit după cum urmează:
a)Prima tranșă în valoare de 3.335.000EUR (trei milioane trei
sute treizeci și cinci mii euro) va fi depusă de către Funshop
Park Ploiesti SRL într-un cont escrow și va fi eliberată în
contul bancar al Societății ulterior emiterii de aprobare a PUZ
pentru Imobil; b)O a doua tranșă de 3.335.000 EUR (trei
milioane trei sute treizeci si cinci mii euro) va fi plătită de
Funshop Park Ploiesti SRL în contul bancar al Societății în ziua
predării posesiei asupra Imobilului. 2.Împuternicirea Dnei
Rim Daoud cetățean român, născută la data de 01.04.1974 în
Siria, cu domiciliul în Ors. Voluntari, str.Drumul Potocavei,
nr.71A, județul Ilfov, identificată cu CI seria IF, nr.346909,
eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 13.02.2013, CNP
2740401472538 să semneze în numele și pe seama societății
Domeniile Alexandrion Rhein 1892 SA (fosta The Iconic
Estate SA, fosta Cramele Halewood SA) contractul de
vânzare cumpărare și orice acte necesare pentru definitivarea înstrăinării către Funshop Park Ploiești SRL (fosta
Scallier Property Services SRL) în conformitate cu cele
prevăzute la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita
la contracte pentru conturi escrow, acte adiționale, acte de
confirmare a transferului dreptului de proprietate, etc.
3.Împuternicirea Dlui. Salameh Nawaf, cetățean român,
domiciliat în Voluntari, strada Drumul Potcoavei, nr.71A,
judeţul Ilfov, posesorul cărţii de identitate seria IF nr. 572195,
eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 24.08.2017, valabilă
până la 14.09.2027, CNP 1650914400359, reprezentantul
desemnat al Administratorului Unic al Societății, să încheie și
să semneze toate actele juridice necesare pentru aducerea
la îndeplinire a hoărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor. 4.Împuternicirea Dnei. Paraschiv
Simona (CNP 2821216430011) pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova. Începând cu data de 07.07.2022 documentele și materialele
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi a AGEA se pot consulta, la sediul societății între orele 09.00
și 15.00 în zilele lucrătoare. Acționarii persoane fizice sau
juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin
reprezentare în baza unei împuterniciri- procura acordată
pentru AGEA în conformitate cu legea. Modelul pentru
împuternicire- procura se va ridica de la sediul societății între
orele 08.00-16.30, începând cu data de 07.07.2022 și vor fi
depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de
data ținerii AGEA. În cazul în care, la data menționată mai
sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA nu se
întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau
Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua
ședință AGEA, pentru data de 2 August 2022 având aceeași
ordine de zi, cu începere de la ora 10.00, la sediul social al
Societății din Municipiul Ploiești, Str. Găgeni, Nr.92, Județ
Prahova, România. Doar persoanele care sunt înregistrate ca
acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 29.07.2022 (Data de
Referință) în registrul acționarilor Societății au dreptul de a
participa și vota în cadrul ședinței AGEA. În eventualitatea
ținerii AGEA la a doua dată de convocare, Data de Referința
rămâne aceeași.

nând domeniului privat al Comunei Apahida, în suprafață de
64mp, înscris în CF nr.72433 Apahida, situat în localitatea
Dezmir, în locul numit „Costi Dezmir”, comuna Apahida,
județul Cluj, în vederea amplasării unei stații de telefonie
mobilă, conform HCL nr.124/23.06.2022 și temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, la casieria din cadrul Primăriei Comunei Apahida.
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 Casieria din cadrul Primăriei Comunei Apahida, strada
Libertății nr.122, județul Cluj. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
20 Lei/ exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei
Comunei Apahida. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.07.2022, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22.07.2022, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei Comunei Apahida, localitatea Apahida,
strada Libertății nr.122, județul Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 25.07.2022, ora 11.00, în
Sala mare de ședințe din cadrul Primăriei Comunei Apahida,
localitatea Apahida, strada Libertății nr.122, județul Cluj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților nr.2, județul Cluj, telefon/fax
0264.431.908, 0264.595.844, email: tr-cluj-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 29.06.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Caşin, sat Caşin, comuna
Caşin, judeţul Bacău, telefon/fax 0234.331.030, e-mail:
primaria_casin@yahoo.com, cod fiscal 4352964. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren în suprafaţă de 24.271mp din
care 7.556mp situat în intravilan şi 16.715mp situat în
extravilan, număr cadastral 63346, comuna Caşin, sat
Caşin, T36, P842, judeţul Bacău şi teren în suprafaţă de
1.458mp situat în intravilan, număr cadastral 63339, situat
în comuna Caşin, sat Caşin, T36, P849, bunuri aparținând
domeniului privat al Comunei Caşin, judeţul Bacău,
conform HCL nr.44/25.05.2022 şi temeiul legal OUG nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în
urma unei solicitări scrise, persoanele pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la sediul
Primăriei Comunei Caşin, comuna Caşin, judeţul Bacău. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Compartiment
Juridic, Primăria Comunei Caşin, judeţul Bacău. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.07.2022, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Caşin, la Registratură sau trimise prin poştă la
adresa: Primăria Comunei Caşin, sat Caşin, judeţul Bacău.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.07.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Caşin, sat Caşin, judeţul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior. 5. Data și
locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 26.07.2022, ora 13.00, Primăria Comunei Caşin,
judeţul Bacău. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Bacău, sediul secundar- Secţia a II-a
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Bacău, str.
Ştefan cel Mare nr.4, judeţul Bacău, cod poştal 600356,
telefon 0234.514.419, 0234.525.221, fax 0234.525.211,
e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
29.06.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Gura Ialomiței, comuna Gura
Ialomiței, Strada 1 Decembrie nr.165, județul Ialomița,
telefon 0734.600.927, e-mail: primaria_guraialomitei@
yahoo.com, cod fiscal 18077236. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren
intravilan în suprafață de 1.000 mp, situat în T17, comuna
Gura Ialomiței, județul Ialomița, conform caietului de
sarcini, aparținând domeniului privat al Comunei Gura
Ialomitei, Teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, situat
in T192, comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, conform
caietului de sarcini, aparținând domeniului privat al
Comunei Gura Ialomiței; Teren intravilan în suprafață de
2.500 mp, situat în T16, P2, comuna Gura Ialomiței, județul
Ialomița, conform caietului de sarcini, aparținând domeniului privat al Comunei Gura Ialomiței; Teren intravilan în
suprafață de 3.500mp, situat în T192, zona Coloniști,
comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, conform caietului
de sarcini, aparținând domeniului privat al Comunei Gura
Ialomiței, conform HCL nr. 24/24.05.2022 și OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documen-

tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Gura Ialomiței, Strada 1 Decembrie
nr.165, județul Ialomița. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului
/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Gura Ialomiței, comuna
Gura Ialomiței, Strada 1 Decembrie nr.165, județul Ialomița.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 13.07.2022, ora 15.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
21.07.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei Comunei Gura Ialomiței,
comuna Gura Ialomiței, Strada 1 Decembrie nr.165, județul
Ialomița. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 21.07.2022, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Gura Ialomiței, comuna Gura Ialomiței,
Strada 1 Decembrie nr.165, județul Ialomita, Sala de
sedințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Ialomița, Slobozia, B-dul.Cosminului, nr.12, județul Ialomița,
telefon 0243.236.952, fax 0243.232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.06.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Orașului Ocnele Mari, cu sediul administrativ în Ocnele Mari, str.A.I.Cuza nr.37, județul Vâlcea,
cod poștal 245900, telefon 0250/772.043, fax
0250/772.270, e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.ro, cod fiscal
2540899. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu comercial
situat la parterul blocului L2 în suprafață de 52,68 mp și a
teren în suprafață de 26,80 mp, aflat în fața spațiului
comercial, situat în orașul Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan
Cuza nr.48, județul Vâlcea, pentru desfășurarea de activități
comerciale, aflat în domeniul public al Orașului Ocnele
Mari. Închirierea se face conform O.U.G.57/03.07.2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local nr.41/31.05.2022. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, înregistrată la
sediul instituției, Compartiment Relații cu Publicul. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Disciplină în Construcții,
Programe-Proiecte din cadrul Primăriei Orașului Ocnele
Mari, str. A.I.Cuza nr. 37, județul Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 54Lei, achitați la casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/07/2022, ora
15.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 22/07/2022, ora 11.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Ocnele
Mari, str. A.I. Cuza, nr.37, județul Vâlcea, Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 22/07/2022, ora 12.00, Primăria
Orașului Ocnele Mari, str.A.I.Cuza nr. 37, județul Vâlcea, Sala
de ședințe -etajul 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluției nr.1, județul
Vâlcea, telefon: 0250/739.120, fax: 0250/732.207,
0250/732.768, e-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 29/06/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu nr.21,
județul Caraș-Severin, cod poștal 320745, telefon/fax
0255/232.524, 0255/232.666, e-mail: primaria_brebu@
yahoo.com, cod fiscal 3227629. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 21 de parcele de teren, ce aparțin domeniului
privat al Comunei Brebu, identificate astfel: -teren intravilan 1.184 mp -Valeadeni, judeţul Caras-Severin, înscris în
cartea funciară -număr cadastral 31793 Brebu, este proprietate privată a Comunei Brebu, împreună cu cele două
construcții 31793-C1, în suprafață de 81mp, și 31793-C2, în
suprafață de 57mp; -teren intravilan 710mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31810 Brebu; -teren intravilan 713mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31800 Brebu; -teren intravilan 709 mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31813 Brebu; -teren intravilan 709mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31812 Brebu; -teren intravilan 70mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31814 Brebu; -teren intravilan 709mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31811 Brebu; -teren intravilan 659mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31783 Brebu; -teren intravilan 659mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31784 Brebu; -teren intravilan 659 mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31785 Brebu; -teren intravilan 659mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31786 Brebu; -teren intravilan 661mp -Valeadeni,
judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară -număr
cadastral 31787 Brebu; -teren intravilan 1.000mp -Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară

-număr cadastral 31794 Brebu; -teren intravilan 1.006mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31795 Brebu; -teren intravilan 713mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31801 Brebu; -teren intravilan 713 mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31802 Brebu; -teren intravilan 715mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31803 Brebu; -teren intravilan 793 mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31789 Brebu; -teren intravilan 793 mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31790 Brebu; -teren intravilan 793mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 31791 Brebu; -teren intravilan 793mp
-Valeadeni, judeţul Caraș-Severin, înscris în cartea funciară
-număr cadastral 3172 Brebu, conform H.C.L.
56/27.06.2022 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției
sau se poate consulta pe website-ul: www.comunabrebu.
ro. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține din cadrul Primăriei Comunei Brebu, nr.21,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției,
sau se poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2022,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 25/07/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brebu,
comuna Brebu, nr.21, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
26/07/2022, ora 13.00, Primăria Comunei Brebu, comuna
Brebu, nr. 21, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Strada Horea
nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 29/06/2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada
Teiului nr.47, județul Ialomița, telefon 0243.282.941, fax
0243.282.701, e-mail: primaria.dridu@yahoo.ro, cod fiscal
4364896. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Lacul Cociului situat în comuna
Dridu, str.Micșunelei nr.8A, județul Ialomița, în suprafață de
39.000 mp conform actelor, 37.204 mp din măsurătorile
cadastrale, număr cadastral 27292, înscris în Cartea
funciară nr.27292 Dridu, ce aparține domeniului public al
Comunei Dridu, conform HCL nr.37/26.05.2022 și OUG
nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Dridu.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului nr.47, județul
Ialomița. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar, ce va
putea fi achitată în numerar la casieria insituției sau în
contul concedentului: RO36 TREZ 3932 1A30 0530 XXXX,
deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal 4364896.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.07.2022,
ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 22.07.2022, ora 13.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada
Teiului nr.47, județul Ialomița. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 25.07.2022, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Dridu, comuna Dridu, Strada Teiului
nr.47, județul Ialomița. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomița,
Slobozia, Strada Cuza Vodă nr.12, județul Ialomița, telefon
0243.282.941, fax 0243.282.701, e-mail: primaria.dridu@
yahoo.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.06.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Unirea, str. Primăriei nr.69, județul Brăila,
telefon 0239/653.000, fax 0239/653.002, e-mail: primaria_
unirea@yahoo.com, cod fiscal 4342707. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în
suprafață de 80.000 mp, situat în intravilanul localităţii Unirea,
comuna Unirea, categoria curți construcții, înscris în CF nr.
77983 Unirea, identificat cu nr.cadastral 77983, bun aparținând domeniului privat al Comunei Unirea, conform H.C.L. nr
68/22.06.2022 și în temeiul legal OUG nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, la sediul instituției,
Compartiment Registratură din cadrul Primăriei Comunei
Unirea, str.Primăriei nr.69, județul Brăila. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul conceden-
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tului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartiment Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Unirea, str.Primăriei nr.69, județul Brăila. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 100Lei, se achită numerar la casieria Primăriei
Comunei Unirea. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/07/2022, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 22/07/2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Unirea, str.Primăriei nr.69, județul Brăila, Compartiment
Registratură. 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 şi locul la care se
va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
25/07/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Unirea, str.
Primăriei nr. 69, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călărașilor nr.47, județul
Brăila, telefon 0239/613.975, fax 0239/612.608, email: registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
29/06/2022.

