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OFERTE SERVICIU
SC Tipoavias SRL angajează 4 muncitori piscicoli,
2 ajutor de bucatar, 1ospatar, 1 ajutor de ospatar. Tel:
0745.415.303
Asociația Club Sportiv Viitorul Dăești, cu sediul
social în sat Sânbotin, com.Dăești, bl.Căminul
Cultural, jud.Vâlcea, înregistrată cu Cod de Înregistrare Fiscală: 31566400, angajează: Fotbalist profesionist cod COR 342101 -2 posturi create. Pentru CV la
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
SC Line Happydent SRL, cu sediul social în mun.
Bârlad, B-dul Republicii, nr.200, Birourile 1 și 2, bl.
D1-8, ap. 17, jud.Vaslui, înregistrată sub nr.
J37/52/2016, C.U.I.: 35482018, asistent profilaxie
stomatologică cod COR-325102 -2 posturi; tehnician
dentar cod COR-325101 -1 post; asistent de medicină
dentară cod COR-325103 -1 post; asistent manager
cod COR-334303 -2 posturi; secretar administrativ cod
COR-334301 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: gabimihaila@yahoo.com
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Sector 4, organizează concurs, cu respectarea
prevederilor HG nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante: Referent1 post, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
fără condiții de vechime în muncă. Concursul se organizează la sediul DGASPC Sector 4 din Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, Sector 4 și va consta în susținerea unei
probe scrise, în data de 21.01.2022, ora 11.00 și proba
interviu în data de 28.01.2022, ora 11.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 4 până la data
de 12.01.2022 inclusiv și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia de concurs sunt afișate la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, din
Str.Soldat Ion Enache, nr.1A și pe pagina de internet a
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul DGASPC Sector 4, Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, etaj 1, telefon: 0372.715.100, interior 139,
persoana de contact: Cudrenco Ana Carmen- Serviciul
Resurse Umane- Salarizare, e-mail: resurse@dgaspc4.ro
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoșani organizează concurs în vederea încadrării unui post vacant
de personal contractual muncitor calificat IV - I, în
cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu
Imobiliar și Protecția Mediului – Serviciul Logistic.
Condiţii specifice de participare la concurs: cel puțin
studii gimnaziale cu certificat de capacitate/de absolvire, cursuri/programe de perfecționare /specializare –
instalator sanitar și încălzire termică, autorizație
avizată ISCIR – fochist clasa C (în termen de valabilitate) și să fie declarat apt medical și psihologic. Nu este
necesară vechime în muncă. Concursul se va desfășura
la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoșani, în municipiul Botoșani, str. I.C. Brătianu, nr.
110-112, judeţul Botoșani și constă în trei etape succesive: • selecţia dosarelor de înscriere: 17 – 18.01.2022, •
proba scrisă: 26.01.2022, ora 09.00, • interviul în data
de 31.01.2022, ora 09.00. Dosarul de concurs se depune
la sediul inspectoratului până la data de 14.01.2022 ora
14.00. Persoană de contact: Honciuc Sebastian-Marian,

telefon 0231/511533. Anunţul integral este postat pe
site-ul unităţii www.jandarmeriabotosani.ro.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul în
strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, organizează concursuri pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: Un post de șef
formație muncitori gr. II, Formația deservire, Sector
Tehnic Administrativ – Stațiunea Băneasa/ studii:
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în
muncă: 5 ani, vechimea în specialitate: 5 ani, perfecţionări/specializări: Curs de calificare (de tip Tehnician)
în domeniul mecanic auto/ electromecanic auto, astfel:
- 21.01.2022, ora 09.00 - proba scrisă; - 28.01.2022, ora
09.00 - interviul; - data limită de depunere a dosarelor
13.01.2022, ora 13.00. Date de contact ale secretarului
comisiei: Angelica DINU, telefon 0721.773.460 între
orele 08.00-13.00.
Un post de șef formație pompieri din cadrul Secției
Stațiunea Băneasa, Formația deservire, Sector Tehnic
Administrativ/ studii: generale absolvite cu diplomă,
vechime în muncă: 5 ani , vechimea în specialitate: 1
an, perfecționări/ specializări: calificare de servant
pompier (să dețină certificat de absolvire a cursului de
servant pompier), cunoștințe de operare/ programe pe
calculator: mediu, astfel: - 21.01.2022, ora 09.00 proba scrisă; - 28.01.2022, ora 09.00 - interviul; - data
limită de depunere a dosarelor 13.01.2022, ora 13.00.
Date de contact ale secretarului comisiei: Eduard
COSTACHE, telefon 0746.052.532 între orele 08.0013.00.
Un post de muncitor calificat gr. I din cadrul Secției
Stațiunea Băneasa, Formația deservire, Sector Tehnic
Administrativ / studii: medii sau generale, vechimea în
meserie: 9 ani, meseria : zugrav, vopsitor, ipsosar,
astfel: - 21.01.2022, ora 12.00 - proba scrisă; 28.01.2022, ora 12.00 - interviul; -data limită de depunere a dosarelor 13.01.2022, ora 13.00. Date de contact
ale secretarului comisiei: Angelica DINU, telefon
0721.773.460 între orele 08.00-13.00.
Două posturi vacante de personal civil contractual,
pompier din cadrul Secției Stațiunea Băneasa, Grupa
apărare împotriva incendiilor, Sector Tehnic Administrativ / studii: generale absolvite cu dipoma, vechime
în muncă: 5 ani , vechimea în specialitate: minim 1 an,
perfecționări/ specializări: calificare de servant
pompier (să dețină certificat de absolvire a cursului de
servant pompier), cunoștințe de operare/ programe pe
calculator: mediu, astfel: - 21.01.2022, ora 12.00 proba scrisă; - 28.01.2022, ora 12.00 - interviul; -data
limită de depunere a dosarelor 13.01.2022, ora 13.00.
Date de contact ale secretarului comisiei: Eduard
Costache, telefon 0746.052.532 între orele 08.00-13.00.
Depunerea dosarelor și desfășurarea concursului se va
face la sediul din Băneasa al Institutului „Cantacuzino”, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 14 A,
sector 1, localitatea București, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Detalii pe site:
https://cantacuzino.mapn.ro/
În temeiul prevederilor art. 7 (2) din Legea nr. 319
/2003 privind Statutul personalului de cercetare –
dezvoltare, Centrul de Economie Montană CE-MONT
organizează în perioada 30 decembrie 2021– 07
februarie 2022, la sediul din Vatra Dornei, str. Petreni
nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următorului post vacant: Cercetător științific gradul III, 1 post
½ normă (cercetător în informatică). Înscrierile la
concurs se fac până pe data de 31 ianuarie 2022, ora
16:00. Documentele aferente concursului, respectiv
anunţul cuprinzând condiţiile generale și specifice,

calendarul concursului și bibliografia sunt afișate la
sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT din
Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava. Dosarele
de concurs se transmit prin poștă sau se primesc direct,
la sediul Centrului de Economie Montană CE-MONT
din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, până
la data de 31.01.2022, ora 16:00. Relații suplimentare
se obțin de la Secretariatul CE-MONT, la numărul de
telefon: 0330.110.030.
Inspectoratul General pentru Imigrări organizează,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, H.G. nr. 1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011
adresa D.G.M.R.U. nr. 404313 din 11.10.2021 și adresa
nr. 414796/16.12.2021 prin care a fost aprobată demararea procedurii de concurs pentru ocuparea unor
posturi de execuție vacante din cadrul I.G.I.: Concurs
În vederea încadrării a două posturi vacante de
persoanal contractual, prin recrutare din sursă
externă, astfel: - 1 post de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ, prevăzut la poziţia nr.36 din
Statul de Organizare al Serviciului Administrativ; - 1
post de îngrijitor în cadrul Centrului de Cazare pentru
Străinii Luați în Custodie Publică Otopeni, prevăzut la
poziţia nr. 63 din Statul de Organizare al Centrului de
Cazare pentru Străinii Luați în Custodie Publică
Otopeni; Condiţii specifice: - să aibă studii minim
gimnaziale; - să fie declarat apt medical și apt psihologic. Posturile care fac obiectul prezentului anunţ
urmează a fi ocupate pe o perioadă nedeterminată.
Concursul va consta în 2 probe, respectiv proba practică ce se va desfășura în data de 07.02.2022, ora 10.00,
la Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie
Publică Otopeni, Șos.București - Ploiești nr. 257 si
interviul ce se va desfășura în data de 11.02.2022, ora
10.00, la sediul Inspectoratului General pentru
Imigrări din București, str. Lt.col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5. Dosarele de înscriere la
examen/concurs se vor depune personal la sediul
Inspectoratului General pentru Imigrări din București,
str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunţului, în intervalul
orar 09.00 – 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021.410.75.13, interior 19032 - în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00, persoană de contact comisar-șef de poliţie Gîrcoveanu Florin.
Inspectoratul General pentru Imigrări organizează,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, H.G. nr. 1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011 si
adresa D.G.M.R.U. nr. 414796/16.12.2021, prin care a
fost aprobată demararea procedurii de concurs pentru
ocuparea unor posturi de execuție vacante din cadrul
I.G.I.: Concurs în vederea încadrării a patru posturi
vacante de personal contractual, prin recrutare din
sursă externă, astfel: - un post de muncitor calificat
IV-I (fochist), în cadrul Centrului pentru Cazarea
Străinilor luaţi în Custodie Publică Otopeni, prevăzut
la poziția nr. 57, din Statul de Organizare al
C.C.L.C.S.P. Otopeni - un post de muncitor calificat
IV-I (fochist), în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți,
prevăzut la poziţia nr. 19, din Statul de Organizare al
C.R.P.C.S.A. Rădăuți; - două posturi de muncitor
calificat IV-I (ospătar chelner), în cadrul Centrului
pentru Cazarea Străinilor luaţi în Custodie Publică
Otopeni, prevăzute la poziţițiile nr. 61/a și 62 din Statul
de Organizare al C.C.L.C.S.P. Otopeni; - un post de
muncitor calificat IV-I (electrician), în cadrul Serviciului Administrativ, prevăzut la poziţia nr. 32 din
Statul de Organizare al Serviciului Administrativ;
Condiţii specifice: Pentru postul de muncitor calificat

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

IV-I (electrician) din cadrul Serviciului Administrativ;
- să fie absolvent de studii minim gimnaziale; - să aibă
calificarea de electrician (dovedită prin atestat/calificare/diplomă); - să fie declarat apt medical și apt
psihologic. Pentru posturile de muncitor calificat IV-I
(fochist) din cadrul C.C.S.L.C.P. Otopeni și
C.R.P.C.S.A. Rădăuți; - să fie absolvent de studii
minim gimnaziale; - să fie absolvent al unui curs de
calificare în specialitatea cazane apă caldă și cazane de
abur de joasă presiune; - să fie autorizat ISCIR; - să fie
declarat apt medical și apt psihologic. Pentru posturile
de muncitor calificat IV-I (ospătar chelner) din cadrul
C.C.L.C.S.P. Otopeni; - să fie absolvent de studii
minim gimnaziale; - să fie absolvent al unui curs de
calificare profesională în domeniu; - să fie declarat apt
medical și apt psihologic. Posturile care fac obiectul
prezentului anunț urmează să fie ocupate pe o perioadă nedeterminată. Concursul va consta în 2 probe,
respectiv proba practică ce se va desfășura în data de
07.02.2022, ora 10.00, la Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Otopeni, Șos.București
- Ploiești nr. 257 si interviul ce se va desfășura în data
de 11.02.2022, ora 10.00, la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din București, str. Lt.col.
Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5. Dosarele de
înscriere la examen/concurs se vor depune personal la
sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din
București, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5, Serviciul Resurse Umane în termen de cel
mult 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, în
intervalul orar 09.00 – 15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021.410.75.13, interior 19063 - în
zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, persoană de
contact inspector de poliţie Mavrigu Georgiana.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedin®i, cu
sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, nr.75,
organizează Concurs pentru ocuparea, cu personal
recrutat din sursă externă, a următoarelor posturi
vacante de personal contractual: -referent II la
compartimentul Secretariat, documente clasificate și
arhivă al Serviciului Resurse Umane, poziţia 39 din
statul de organizare al unită®ii; -referent II la compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă al
Serviciului Rutier, poziţia 136 din statul de organizare
al unită®ii. Pentru ocuparea postului, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HG
nr.286/2011, să fie absolvenți de studii medii cu
diplomă de bacalaureat, să dețină diplomă/ certificat/
atestat de absolvire al unui program de formare în
domeniul calculatoare și tehnologia informației sau
informatică (cu excepția celor care au absolvit studii
liceale cu diplomă de bacalaureat filiera teoretică,
profil real, specializările informatică sau matematicăinformatică). Înscrierea candidaţilor se face personal,
la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedin®i, situat în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol,
nr.75, Serviciul Resurse Umane, 03.01.202214.01.2022, inclusiv, numai în zilele lucrătoare, în
intervalul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi
obținute la nr. de telefon 0252305114. Concursul se va
desfășura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Mehedin®i, Bulevardul Carol, nr.75 și va consta în 3
etape succesive, desfășurate în ordinea menționată mai
jos, astfel: 1. Validarea dosarelor– 18.01.2022, ora
16.00; 2. Proba practică– 08.02.2022, ora 10.00; 3.
Interviu– 11.02.2022, ora 10.00.
Institutul Limbii Române (ILR) organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: a) 1
post contractual, vacant, de execuție, de consilier IA,
în cadrul Biroului Cursuri de Limbă, Literatură,
Cultură și Civilizație Românească, Condiții specifice:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite

cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul
filologie/științe umaniste; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani; cunoașterea unei limbi
străine de circulație internațională (de preferință
italiană sau spaniolă), nivel minim B2, dovedită prin
studii de specialitate sau certificat de competență
lingvistică. b) 1 post contractual, vacant, de execuție,
de inspector de specialitate I, în cadrul Biroului
Cursuri de Limbă, Literatură, Cultură și Civilizație
Românească, Condiții specifice: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, în domeniul filologie/ științe umaniste;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani,
cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (de preferință italiană sau spaniolă), nivel minim
B2, dovedită prin studii de specialitate sau certificat de
competență lingvistică. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul I.L.R. str. Caransebeș, nr.1,
București, sector 1, până la data de 13.01.2022, ora
12.00. Relații suplimentare telefon 021.311.06.31,
e-mail: resurseumane@ilr.ro. Concursul se organizează la sediul I.L.R. din București, str. Caransebeș,
nr.1, București, sector 1, proba scrisă- 21.01.2022, ora
09:30, interviul- 27.01.2022, ora 09:30. Condițiile de
participare la concurs, atribuțiile postului, actele necesare pentru înscriere, bibliografia și calendarul de
desfășurare se afișează la sediul I.L.R. și pe site-ul
www.ilr.ro.

interviu: -studii medii; -vechime în muncă de minim 5
ani; -abilități operare PC MS Office(Word, Excel);
-cunoștințe de contabilitate; -permis de conducere
categoria B. Abilități bune de comunicare; -Persoană
organizată, atentă la detalii. Cerințe specifice pentru
ocuparea postului de Muncitor Calificat I/Instalator
-Probă practică și interviu: -Studii medii și calificare
instalator; -Vechime totală în muncă de minim 6 ani.
Concursurile se organizează la sediul unității Casa
Oamenilor de Știință din clădirea Casa Academiei,
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București, după
cum urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul unității
se face în data de 30.12.2021. 2. Data limită până la
care se pot depune personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este 13.01.2022 ora 14.00. 3.
Etapa I –selecție dosare– 14.01.2022, ora 15.00. 4.
Etapa II –Proba scrisă/ practică– 21.01.2022: -ora
09.30 –pentru postul de Inginer specialist IA; -ora
12.30 –pentru posturile de Administrator I și Muncitor
calificat I/Instalator. 5. Etapa III –Interviul–
28.01.2022: -ora 10.00 –pentru postul de Inginer specialist IA; -ora 11.00 –pentru posturile de Administrator
I și Muncitor calificat I/Instalator. Secretariatul comisiei de concurs între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este
asigurat de către Macovei Rebeca și Dobre Doina, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06/ interior 2708, e-mail
rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care
conține Bibliografia și Tematica de concurs, va fi afișat
la sediul unității în data de 30.12.2021.

Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată prin
HG. 347/1990 cu finanțare de la bugetul statului,
subordonată Academiei Române, organizează în
condițiile Regulamentului-cadru de organizare și
desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale în cadrul unității Casa Oamenilor de
Stiință, concursuri pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractual vacante: •1 post
Inginer specialist IA; •1 post Administrator I; •1 post
Muncitor calificat I/Instalator. Cerințe specifice pentru
ocuparea postului de Inginer Specialist IA (S)- Probă
scrisă și interviu: -Studii superioare tehnice finalizate
în domeniul construcţii sau instalaţii sanitare;
-Vechime minim 5 ani în domeniu; -Abilităţi operare
PC MS Office: Word, Excel; -Cunoasterea programelor
WinDev și AutoCAD (cel puţin nivel începător);
-Abilităţi bune de comunicare; -Persoană organizată,
atentă la detalii. Cerințe specifice pentru ocuparea
postului de Administrator I (M) -Probă scrisă și

Anunţ public de scoatere la concurs a postului vacant
de Analist, Gradul I, Bază (S): Institutul Național
pentru Cercetare și Formare Culturală (I.N.C.F.C.)
organizează, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector
3, București, în perioada 30.12.2021– 03.02.2022,
concursul pentru ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Analist, gradul I, bază (S), în cadrul
Serviciului cercetare- Compartimentul Studii ®i cercetări. Condiţii specifice postului: 1. Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată în știinţele sociale
(specializarea sociologie); 2. Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate, master la încadrarea pe post; 3. Vechimea în
muncă/ specialitate necesară: 6 ani. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până
la data de 13.01.2022, ora 17.00, la sediul Institutului
Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, București (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodăetaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane.

ANUNȚURI
Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba scrisă,
se va desfășura în data de 21.01.2022, ora 12.00 la
sediul I.N.C.F.C. 2. Interviul se va desfășura în data
31.01.2022, ora 14.00, la sediul I.N.C.F.C. Rezultatul
final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.FC. (www.culturadata.ro), până la data
de 03.02.2022, ora 17.00.
Anunţ public de scoatere la concurs a postului
vacant de Documentarist, Gradul I, Bază (S): Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
(INCFC) organizează, la sediul din Bd. Unirii nr.22,
etaj 2, sector 3, București, în perioada 30.12.2021–
03.02.2022, concursul pentru ocuparea postului
contractual de execuție, vacant, de Documentarist,
gradul I, bază (S), în cadrul Serviciului cercetareCompartimentul Politici culturale, analize și baze de
date cercetare. Condiţii specifice postului: 1. Studii de
specialitate: studii superioare de lungă durată în știinţele socio-umane; 2. Perfecţionări (specializări): cursuri
de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate,
master la încadrarea pe post; 3. Vechimea în muncă/
specialitate necesară: 6 ani. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se realizează până la data
de 13.01.2022, ora 17.00, la sediul Institutului Național
pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 219), compartimentul Resurse Umane.
Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba scrisă,
se va desfășura în data de 21.01.2022, ora 12.00 la
sediul I.N.C.F.C. 2. Interviul se va desfășura în data
31.01.2022, ora 14.00, la sediul I.N.C.F.C. Rezultatul
final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), până la
data de 03.02.2022, ora 17.00.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de personal contractual
-muncitor necalificat (spălător auto), prevăzut la
Serviciul exploatare auto, poziția 1131 din statul de
organizare al direcției (studii gimnaziale; nu se solicită
vechime în muncă și/sau în specialitate). Pentru
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs,
până la data de 13.01.2022, ora 16.00, la Serviciul
Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. București, str. Eforie
nr.3 (intrarea din strada domnița Anastasia nr. 1),
sector 5, corp B, et.1, tel.: 021.303.70.80, int. 30434.
Concursul se va desfășura la sediul direcţiei din mun.
București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 și va consta
în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă practică:
16.02.2022 -ora 09.00; 2. Interviu: 22.02.2022 -ora
09.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00
–15/00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str. Eforie, nr. 3 (intrarea din
strada domnița Anastasia nr. 1), sector 5, de pe pagina
de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii,
republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.m.a.i. nr.291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual din cadrul Serviciului fabricaţie și mentenanţă utilaje: -1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere și reparaţii), poz. 930 -studii
gimnaziale și calificare în meseria de electrician de
întreţinere și reparaţii; nu se solicită vechime în muncă
și/sau specialitate; -1 post de muncitor calificat IV-I
(lăcătuș montator pentru utilaje industriale, de
construcţii și agricole), poz. 937 -studii gimnaziale și
calificare în meseria de lăcătuș montator pentru utilaje
industriale, de construcţii și agricole; nu se solicită
vechime în muncă și/sau specialitate; 4 posturi de
muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic de întreţinere și
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reparaţii universale), poz. 958, 959, 962 și 963 -studii
gimnaziale și calificare în meseria de lăcătuș mecanic de
întreţinere și reparaţii universale; nu se solicită vechime
în muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere, candidaţii
vor prezenta dosarul de concurs, până la data de
13.01.2022, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul
în mun. București, str. Eforie nr.3 (intrarea din strada
Domnița Anastasia nr. 1), sector 5, corp B, et.1, tel.:
021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor desfășura
la sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din mun.
București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 și vor consta
în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
14.02.2022; Ora de desfășurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic de
întreţinere și reparaţii universale) -ora 09,00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (lăcătuș montator
pentru utilaje industriale, de construcţii și agricole) -ora
11,00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere și reparaţii) -ora 14.00. 2. Interviu:
18.02.2022. Ora de desfășurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic de
întreţinere și reparaţii universale) -ora 09,00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (lăcătuș montator
pentru utilaje industriale, de construcţii și agricole) -ora
11,00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere și reparaţii) ora 14,00. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine,
în zilele lucrătoare, între orele 10,00 –15,00, la tel.
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane
al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun.
București, str. Eforie, nr.3 (intrarea din strada Domnița
Anastasia nr.1) sector 5, de pe pagina de internet a
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri
carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.355/2007 și
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, 2 posturi vacante de muncitor calificat
IV -I (lăcătuș mecanic) (personal contractual cu studii
gimnaziale și calificare de lăcătuș mecanic) din cadrul
Bazei de depozitare -întreţinere armament geniu
chimic Codlea, jud. Brașov, pozițiile 1287 și 1293 din
statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată. Se solicită vechime în muncă de minim 5
ani, iar în specialitate de 1 an. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs, până la data de
13.01.2022, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul direcţiei, cu sediul în mun. București, str. Eforie
nr. 3 (intrarea din strada Domnița Anastasia nr. 1),
sector 5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int.
30434 sau la sediul Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacităţii de muncă Excelsior Brașov,
str. Matei Basarab nr. 41-43, jud. Brașov. Concursul se
va desfășura la sediul direcţiei din mun. București, Bd.
Timișoara nr. 10B, sector 6 și va consta în susţinerea
următoarelor probe: 1.Proba practică: 16.02.2022, ora
10,00; 2.Interviul: 22.02.2022, ora 10,00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele
necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10,00 –15,00, la tel.
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane
al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun.
București, str. Eforie, nr.3 (intrarea din strada
Domnița Anastasia nr.1), sector 5, de pe pagina de
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual din cadrul Serviciului reparații construcții,
astfel: -La Biroul reparații construcții: -1 post de
muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și
reparații universale), poz. 348 -studii gimnaziale și
curs/calificare în meseria de electrician; vechime în
muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate; -1 post de muncitor calificat IV-I (sudor autogen),
poz. 349 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria
de sudor; vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită

vechime în specialitate; -La Biroul dispecerat intervenții: -1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de
întreținere și reparații universale), poz. 363 -studii
gimnaziale și curs/calificare în meseria de electrician;
vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime
în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de
13.01.2022, ora 16,00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul direcţiei, cu sediul în mun. București, str. Eforie
nr. 3 (intrarea din strada Domnița Anastasia nr.1),
sector 5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int.
30434. Concursurile se vor desfășura la sediul direcţiei
din mun. București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 și
vor consta în susţinerea următoarelor probe: 1.Proba
practică: 16.02.2022; Orele de desfășurare a probei:
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I (electrician
de întreținere și reparații universale) -ora 09.00;
-pentru postul de muncitor calificat IV-I (sudor
autogen) -ora 12.00. 2.Interviul: 22.02.2022. Orele de
desfășurare a probei: -pentru posturile de muncitor
calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații
universale) -ora 09,00; -pentru postul de muncitor
calificat IV-I (sudor autogen) -ora 12,00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele
necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00 -15, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str.
Eforie, nr.3 (intrarea din strada Domnița Anastasia
nr.1), sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual: I.Din cadrul Serviciului reparații
construcții: -Biroul dispecerat intervenții: -1 post de
muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze), poz.
378 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de
instalator sanitar și gaze; vechime în muncă minim 3
ani; nu se solicită vechime în specialitate. II. Din
cadrul Serviciului fabricație și mentenanță utilaje:
-Biroul producție secundară: - 1 post de muncitor
calificat IV-I (tâmplar manual universal), poz. 911
-studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de
tâmplar manual universal; vechime în muncă minim 3
ani; nu se solicită vechime în specialitate; -1 post de
muncitor calificat IV-I (tapițer), poz. 917 -studii
gimnaziale și curs/calificare în meseria de tapițer;
vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime
în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de
13.01.2022, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul direcţiei, cu sediul în mun. București, str. Eforie
nr. 3 (intrarea din strada Domnița Anastasia nr. 1),
sector 5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int.
30434. Concursurile se vor desfășura la sediul direcţiei
din mun. București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 și
vor consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba
practică: 14.02.2022. Orele de desfășurare a probei:
-pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator
sanitar și gaze) -ora 09,00; -pentru postul de muncitor
calificat IV-I (tâmplar manual universal) -ora 11,00;
-pentru postul de muncitor calificat IV-I (tapițer) -ora
14,00; 2. Interviul: 18.02.2022. Orele de desfășurare a
probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze) -ora 09,00; pentru postul de
muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal)
-ora 11,00; pentru postul de muncitor calificat IV-I
(tapițer) -ora 14,00. Relaţii suplimentare privind
condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare,
între orele 10,00 – 15,00, la tel. 021.303.70.80 interior
30434 - Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str. Eforie,
nr.3 (intrarea din strada Domnița Anastasia nr.1),
sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările și comple-

tările ulterioare, un post vacant de personal contractual -muncitor calificat IV-I (vopsitor universal),
prevăzut la Serviciul Reparații Armament și Tehnică
Specifică, poziția 1252 în statul de organizare al direcției (studii gimnaziale și calificare în meseria de
vopsitor). Nu se solicită vechime în muncă și/sau în
specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs, până la data de 13.01.2022, ora
16,00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. București, str. Eforie nr.3 (intrare din strada Domnița
Anastasia nr. 1), sector 5, corp B, et. 1, tel.:
021.303.70.80, int. 30434. Concursul va avea loc la
sediul direcţiei din mun. București, Bd. Timișoara
nr.10B, sector 6 și va consta în susţinerea următoarelor
probe: 1.Probă practică: 28.02.2022, ora 09,00; 2.
Interviu: 04.03.2022, ora 09,00; Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine de pe pagina
de internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră anunţuri sau de la Serviciul Resurse
Umane al direcţiei, cu sediul în mun. București, str.
Eforie nr.3 (intrare din strada Domnița Anastasia
nr.1), sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 10,00
-14,00, la tel. 021.303.70.80, int. 30434.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, un post vacant de personal contractual
- muncitor calificat IV-I (călcător) din cadrul Serviciului echipament, acţiuni de protocol și prestări
servicii, poziția 875 din statul de organizare al direcției
(studii gimnaziale și calificare de operator spălător
textile; nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate). Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul
de concurs, până la data de 13.01.2022, ora 16,00, la
Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. București,
str. Eforie nr. 3 (intrarea din strada Domnița Anastasia
nr. 1), sector 5, corp B, et. 1, tel.: 021.303.70.80, int.
30434. Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei
asigurare logistică integrată din mun. București, str.
Leaota nr. 2A, sector 6 și va consta în susţinerea următoarelor probe: 1.Proba practică: 28.02.2022, ora 10,00;
2. Interviu: 04.03.2022 ora 10,00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare,
bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 –15,00, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 - Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str.
Eforie, nr.3 (intrarea din strada Domnița Anastasia
nr.1), sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.355/2007 și
O.m.a.i. nr.291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal
contractual din cadrul Serviciului reparaţii auto: -1
post de muncitor calificat IV-I (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), poziția 1169 -studii
gimnaziale și calificare în meseria de lăcătuș montator
agregate energetice și de transport sau mecanic auto,
nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -1
post de muncitor calificat IV-I (mecanic auto), poziția
1183 -studii gimnaziale și calificare în meseria de
lăcătuș montator agregate energetice și de transport
sau mecanic auto, nu se solicită vechime în muncă și/
sau specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de
13.01.2022, ora 16,00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu
sediul în mun. București, str. Eforie nr.3 (intrarea din
strada Domnița Anastasia nr.1), sector 5, corp B, et. 1,
tel.: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor
desfășura la sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din mun. București, Bd. Timișoara nr. 10B,
sector 6 și vor consta în susţinerea următoarelor
probe: 1. Proba practică: 02.03.2022. Ora de desfășurare a probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I
(mecanic auto) -ora 09,00; pentru postul de muncitor
calificat IV-I (lăcătuș montator agregate energetice și

de transport) -ora 12,00. 2. Interviu: 08.03.2021. Ora de
desfășurare a probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I (mecanic auto) -ora 09,00; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (lăcătuș montator agregate
energetice și de transport) -ora 12,00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele
necesare, bibliografia și tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10,00 –15,00, la tel.
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane
al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun.
București, str. Eforie, nr.3 (intrarea din strada
Domnița Anastasia nr.1), sector 5, de pe pagina de
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.
Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe
perioadă determinată, în cadrul Direcţiei Monitorizare
Implementare Spitale Regionale, în conformitate 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 funcţiilor 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, astfel: -1 post
contractual vacant de execuţie de consilier grad IA:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
știinţe sociale, ramura de știinţă- știinţe economice;
studii universitare de mașter în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă
echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -vechime în specialitatea studiilor absolvite -6 ani și 6 luni. Concursul se organizează
la sediul Ministerului Sănătăţii, Intr. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sect. 1, București, astfel: proba scrisă:
25.01.2022, ora 11.00. Interviul se susţine într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Ministerului Sănătăţii, intr. Cristian Popișteanu
nr. 1-3, sector 1, București -secretariatul comisiei,
parter, camera 38, în perioada 03.01 -14.01.2022,
luni-joi, între orele 09.00- 15.00, și vineri, între orele
9.00- 13.00. Condiţiile de participare și de desfășurare
ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia sunt afișate la sediul instituţiei și
publicate pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii (www.ms.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 021.307.25.99, persoană de contact: consilier
Ștefu Monica, Direcţia Generală Resurse Umane,
Structuri și Politici Salariale.
Primăria Comunei Perieți, cu sediul în comuna
Perieți, str.Calea București, nr.25 judeţul Ialomița,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Tractorist, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 21.01.2022, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 26.01.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii/generale; -vechime:
nu se cere; -Permis conducere, atestări, diplome,
licențe în domeniul: tractorist. 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 Perieți. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Perieți, persoană de contact: Coțofană
Georgeta, telefon/fax 0243/239.926.
Primăria Comunei Perieți, cu sediul în comuna
Perieți, str.Calea București, nr.25, judeţul Ialomița,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Muncitor necalificat, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba practică în data de 21.01.2022, ora 14.00;
-Proba interviu în data de 27.01.2022, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: nu se cere. 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

Perieți. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Perieți, persoană de contact: Coțofană Georgeta, telefon/fax 0243.239.926.
Spitalul de Urgență “Prof. dr. Dimitrie Gerota”
București, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, în vederea
încadrării cu contract individual de muncă, pe durată
nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul
muncii, republicată, 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
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, ale H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările
ulterioare, ale Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală
– RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul și
responsabilităţile personalului implicat în activitatea
de examinare medicală pentru încadrarea personalului
contractual în unităţile M.A.I., ale Ordinului m.a.i. nr.
23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., un
post vacant de asistent medical din cadrul Compartimentului prevenire a infecțiilor asociate asistenței
medicale, prevăzut cu personal contractual, la poziția
156 din statul de organizare al unității. Condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații
pentru a participa la concurs: -studii de specialitate:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
în specialitatea igienă și sănătate publică sau în specialitatea medicină generală; -cursuri/ programe de
perfecţionare/ specializare: certificat de absolvire a
programului de pregătire în specializarea igienă și
sănătate publică (numai pentru asistenții medicali în
specialitatea medicină generală); -autorizații speciale
pentru exercitarea atribuțiilor: să dețină certificat de
membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală, aviz anual pentru
autorizarea exercitării profesiei și asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis); -vechime în
specialitate: minim 6 luni ca asistent medical de igienă
și sănătate publică; -vechime în muncă: nu este cazul.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de
Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București din str.
Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, Sector 2, București, astfel: -Proba scrisă la data de 01.02.2022, începând cu orele 10.00; -Proba interviu la data de
04.02.2022, începând cu orele 10.00. Dosarele de
concurs se transmit la adresa de e-mail a Spitalului de
Urgență “Prof. dr. Dimitrie Gerota” București- spital.
gerota@mai.gov.ro, în format exclusiv PDF doc sau
docx ca atașament la e-mail și nu în textul mesajului
de e-mail, iar după afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat “Admis” va prezenta documentele în
original, pentru certificarea pentru conformitate cu
originalul, până în data de 13.01.2022, orele 15.00.
Informaţii/ relaţii suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, la telefon 021.303.70.80,
interior 28227, secretar comisie inspector principal de
poliție ION ILIE GEORGE.
Unitatea Militară 02526 București (Institutul pentru
studii politice de apărare și istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate
cu Legea 319 din 2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare, concurs pentru postul vacant de personal
civil contractual de execuţie de cercetător știinţific,
Biroul istorie militară contemporană, Secţia programe
studii de istorie militară din cadrul Institutului pentru
studii politice de apărare și istorie militară. Condiţiile
specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: 1.
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă într-unul din domeniul știinţe
umaniste și arte: -ramura de știinţă: istorie; 2.să aibă
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în
învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel
puţin 4 ani în alte activităţi; 3.nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar
acordul scris al persoanei care dorește să candideze
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
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și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;
4.atenţie, capacitate de analiză și sinteză, dinamism și
creativitate; 5.capacitate de exprimare cu ușurinţă în
limbile română și engleză; 6.cunoștinţe de operare pe
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot
depune la sediul unităţii până la data de 28.01.2022,
orele 15.00. Probe de concurs: -selecţie dosare: în data
de 31.01.2022. -probă scrisă și probă practică: în data
de 03.02.2022, începând cu ora 09.00. -probă interviu:
în data de 09.02.2022, începând cu ora 09.00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: Plt. maj. 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.
Anunţ. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr.Carol Davila” București organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 3
posturi vacante de asistent medical debutant(studii
superioare)- specialitatea medicină generală, conform
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii-superioare; diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă
medicală generală, însoţită de suplimentul descriptiv;
diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat
reatestare profesională, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR-asistent medical generalist licenţiat-avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalist-avizat și valabil
la data concursului sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel de
acces la informaţii clasificate, precum și 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. Concursul se va desfășura
astfel: proba scrisă: 25.01.2022 ora 09,00,
interviu-01.02.2022 și 02.02.2022 ora 09.00,la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central“Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 03.01.2022-14.01.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” și la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”cu sediul
în București, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1-telefon: 021.319.30.51-60 interior-108 sau 1232; -6 posturi
vacante de asistent medical (studii postliceale) specialitatea medicină generală-grad profesional „asistent
medical-specialitatea medicină generală”, conform
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii-postliceale; diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare
conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat
reatestare profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR-asistent medical-specialitatea medicină
generală, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical- specialitatea
medicină generală(pentru persoanele care exercită
profesia de asistent medical- specialitatea medicină
generală), avizat și valabil la data concursului, sau de
adeverinţa pentru participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu
exercită profesia de asistent medical-specialitatea
medicină generală); nivel de acces la informaţii clasificate, precum și 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 ca asistent medical-specialitatea medicină

generală(să nu deţină gradul principal ca asistent
medical- specialitatea medicină generală).Concursul se
va desfășura astfel: proba scrisă- 25.01.2022 ora 09,00,
interviu- 01.02.2022 și 02.02.2022 ora-09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este:03.01.2022- 14.01.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere”și la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”cu sediul în
București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1- telefon:
021.319.30.51-60 interior-108 sau 1232; -3 posturi
vacante de asistent medical (studii postliceale) specialitatea laborator-grad profesional „asistent medical-specialitatea laborator, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice:nivel de studii- postliceale; diplomă de școală
sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea
laborator; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat de
membru OAMGMAMR- asistent medical-specialitatea
laborator, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical-specialitatea
laborator (pentru persoanele care exercită profesia de
asistent medical-specialitatea laborator), avizat și
valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia
de asistent medical-specialitatea laborator); nivel de
acces la informaţii clasificate, precum și 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 ca asistent
medical-specialitatea laborator(să nu deţină gradul
principal ca asistent medical-specialitatea laborator).
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă25.01.2022 ora-09.00, interviu-01.02.2022 și 02.02.2022
ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C
“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-telefon: 021.319.30.51-60
interior 727 sau 1052; -7 posturi vacante de infirmieră(studii generale), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii-minim generale; act doveditor
al studiilor absolvite; curs de infirmiere organizat de
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane
și certificare; 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; vechime:minim 6 luni în activitate. Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă- 26.01.2022 ora-09.00,
interviu- 02.02.2022 și 03.02.2022 ora-09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 03.01.2022-14.01.2022. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” și la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”cu sediul
în București, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1telefon 021.319.30.51-60 interior 108 sau 1233; -2
posturi vacante de brancardier (studii generale),conform H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii-minim generale;act doveditor al studiilor absolvite; 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; vechime:nu e cazul.
Concursul se va desfășura astfel:proba scrisă26.01.2022 ora-13.00, interviu- 02.02.2022 și 03.02.2022
ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C
“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str.Mircea
Vulcănescu nr.88, sect.1-telefon: 021.319.30.51- 60
interior 560 sau 1214;-6 posturi vacante de registrator
medical(studii medii), conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii-minim medii de specialitate sau studii medii;act doveditor al studiilor absolvite; 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; vechime minim 6 luni în activitate(să nu
dețină gradul de registrator medical principal).
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă
-25.01.2022 ora-13.00, interviu- 01.02.2022 și
02.02.2022 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C
“Dr. Carol Davila”cu sediul în București, Str.Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect.1-telefon: 021.319.30.51-60
interior 200 sau 1142; -1 post vacant de muncitor calificat I(electrician)- treapta profesională muncitor calificat I-calificarea electrician, conform H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii-minim
generale; certificat de calificare în meseria de electrician; act doveditor de absolvire a studiilor și a calificării; 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; vechime: minim 9 ani
vechime în meseria de electrician. Concursul se va
desfășura astfel: proba practică -25.01.2022 ora-09.00,
interviu- 01.02.2022 ora-09.00,la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central“Dr.Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere”
și la S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila”cu sediul în București, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1- telefon
021.319.30.51-60 interior 801 sau 1611; -1post vacant
de tehnician I conform H.G.nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii-minim medii;diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă de bacaluareat; act doveditor de absolvire a studiilor; 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; vechime:minim 3 ani și 6
luni vechime în specialitate. Concursul se va desfășura
astfel: proba scrisă- 26.01.2022 ora-09.00, interviu02.02.2022 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central“Dr.Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C
“Dr. Carol Davila” cu sediul în București, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect.1-telefon: 021.319.30.51-60
interior 1712; -1 post vacant de medic(studii superioare)-medicină generală conform H.G. nr. 286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii-superioare;diplomă de
medic sau diplomă de licență în medicină promoție
anterioară anterioară anului 2005-medicină generală,
însoţită de suplimentul descriptiv; diplomă de bacalau-
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reat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz;act doveditor de absolvire a studiilor;
certificat membru Colegiul Medicilor din România;
aviz liberă practică; -atestat de studii complementare în
managementul serviciilor de sănătate eliberat de către
Ministerul Sănătății. În cazul în care candidații nu
dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen
de maximum un an de la data încadrării în cadrul
structurii de management al calității serviciilor de
sănătate, confom Legii nr. 185/2017 cu modificările și
completările ulterioare;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;
vechime:minim un an vechime ca medic stagiar.
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă27.01.2022 ora-09.00, interviu- 03.02.2022 ora-09.00,la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este: 03.01.202214.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila”cu sediul în București, Str.Mircea Vulcănescu
nr.88, sect.1-telefon 021.319.30.51-60 interior 334 sau
1061; 1post vacant de pompier conform
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studiiminim generale;diplomă de absolvire a școlii generale;
act doveditor de absolvire a studiilor; 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; vechime:nu e cazul. Concursul se va desfășura astfel: proba practică-27.01.2022 ora-09.00,
interviu- 03.02.2022 ora-09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central“Dr.Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este: 03.01.2022-14.01.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere”
și la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”cu sediul în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1-telefon
021.319.30.51-60 interior 281.
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 asistenței
sociale de inspector de specialitate gr. III-I la Centrele
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Constanța și Brașov; 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 știinţe 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 și psihologic. Concursul
se va desfășura la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog
din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3,
București, astfel: - la data de 26.01.2022, începând cu
ora 10.00 – proba scrisă; - la data de 01.02.2022, 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, București, tel. 021/3233030 interior
21721, până la data de 13.01.2022, ora 14.00. Documentele aferente concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale și specifice, calendarul
de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica
sunt afișate la sediul unităţii și pe pagina de internet
www.ana.gov.ro.

Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recrutare din sursă externă, a 3 posturi vacante de personal
contractual cu atribuții în domeniul psihologiei de
inspector de specialitate gr. III-I la Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani, Suceava
și Brașov; 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 știinţe sociale,
ramura de știință psihologie și știinţe comportamentale,
diplomă de licenţă psihologie sau asimilată, potrivit
legii; • să fie membrii ai Colegiului Psihologilor din
România și 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 și psihologic. Concursul se va
desfășura la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din
Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, București,
astfel: - la data de 25.01.2022, începând cu ora 10.00 –
proba scrisă; - la data de 31.01.2022, 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, București, tel. 021/3233030 interior 21721, până la data de
13.01.2022, ora 14.00. Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale și
specifice, calendarul de desfășurare a concursului,
bibliografia și tematica sunt afișate la sediul unităţii și pe
pagina de internet www.ana.gov.ro.

CITAŢII
Se citează numitul Spasenie Titel, din Mărășești,
Județul Vrancea, pentru data de 08.02.2022 la BNP
Nica Nicolae Ciprian și Asociații din Panciu, pentru
dezbaterea succesiunii defunctului Spasenie Neculai.
Numitul Coroban V este citat în data de 14.02.2022,
la Judecătoria Turda, în calitate de pârât în dosar
3298/328/2021.
Numita Anca Maria este citată în data de
13.01.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de pârâtă
în dosar 5084/328/2021.
Pârâta Gherasim Simona, fiica lui Avădănei
Alexandru, este citată la Judecătoria Săveni, jud.
Botoșani, la termenul din 15.02.2022, ora 10.00, în
dosar 667/297/2020, în proces de partaj succesoral,
reclamant fiind Avădănei Florentin.

DIVERSE
Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de reprezentant al titularilor Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
«Introducere în intravilan și parcelare teren pentru
Ansamblu rezidențial (locuire și dotări aferente)»
amplasat în județul Constanța, extravilan comuna
Corbu, sat. Corbu, parcela A573/20, anunță publicul
interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului
urbanistic zonal mai sus menționat. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Constanța, str.
Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08.00 – 16.00, în termen
de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.
Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de reprezentant al titularilor Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
«Introducere în intravilan (trup izolat) loturi destinate

locuirii și dotărilor aferente» amplasat în județul
Constanța, extravilan comuna Corbu, sat. Corbu,
parcela A579/6, lot 20/2, A579/7 lot 1 și 2, anunță
publicul interesat că s-a depus documentația în
vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea
planului urbanistic zonal mai sus menționat. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM
Constanța, str. Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08.00
– 16.00, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția anunțului.
Cabinetul Individual de Insolvenţă Ardeleanu Ioan,
în calitate de lichidator judiciar desemnat prin încheierea de ședință din 20.12.2021 pronunțată de Tribunalul București - Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr.
28367/3/2021, anunţă că s-a dispus intrarea în procedura simplificată a falimentului a debitoarei Metropolis
Proiect S.R.L, cu sediul social în București, șos. Nicolae
Titulescu nr. 3, bl. A1, sc. 1, et. 10, ap. 78, sectorul 1,
înregistrată la ORC cu nr. J40/13868/2007, având CUI
22138846, cu următoarele termene limită: 03.02.2022
pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor;
14.02.2022 pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului preliminar;
11.03.2022 pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv. Prima adunare a creditorilor la 21.02.2022 ora 15
la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion
Pillat nr. 4, bl. G1A, sc. 2, et. 4, ap. 42, sectorul 3.
Anunt public privind decizia etapei de încadrare.
SC Revolution Plus SRL, cu sediul în muninicipiul
Baia Mare, str. Dealul Florilor, pr. 148, judetul Maramures, titular al proiectului „imobil cu functiuni mixte
(spatii comerciale și locuinţe colective), racorduri/
bransamente la utilități“ propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare, Bulevardul Republicii, C.11., nr.
cad.127290, judetul Maramureș, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Maramureș, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Maramureș, cu sediul în
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș,
în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri
între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă
de internet http://apmmm.anpm. Ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anuntului pe pagina de internet a Agenţiei
pentru Protecția Mediului Maramureș.
Teodorescu Ioan-Alexandru, titular al PUD –Locuință individuală P+1E+2Er, amplasată în București,
sector 2, str. Mecet, nr. 17, anunță publicul interesat în
vederea obținerii avizului arhitectului șef. Observațiile
se primesc în scris la sediul Primăriei sector 2, Serviciul de urbanism, adresa: str. Chiristigiilor nr. 11-13,
București, telefon: 021.209.60.00, în temen de 15 zile
calendaristice de la apariția anunțului.
Domnul Popescu Cătălin Andrei și doamna Popescu
Nicoleta, titulari al proiectului „Edificare construcție
parter cu funcțiunea de spălătorie auto, branșamente
utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Edificare construcție parter cu funcțiunea
de spălătorie auto, branșamente utilități”, propus a fi
amplasat în Oraș Măgurele, str.București, nr.197, NC.
54637, județ Ilfov. Proiectul acordului de mediu și
informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi

ANUNȚURI
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în
zilele de Luni-Joi, intre orele 09.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul
APM Ilfov- București, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura simplificată. Date privind dosarul: Număr
dosar: 4109/115/2021, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a
II-a Civilă, de Contencios, Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. Debitor: Byamai
Cons S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 23380235; Sediu
social: Municipiul Reșița, str. Petru Maior, nr.32, sc.2, ap.6,
Jud. Caraș-Severin ; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/171/2008. Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în
calitate de lichidator judiciar al debitorului Byamai Cons
S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 53/JS/CC din data de
29.12.2021, pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal ,
în dosarul nr. 4109/115/2021, Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva
debitoarei Byamai Cons S.R.L. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitoarei este: 14.02.2022 Termenul limită de verificare a
creanţelor, de admitere, afișare și publicare a Tabelului
preliminar al creanţelor este: 25.02.2022. Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al
creanţelor admise este: 23.03.2022. Termenul pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014
este 08.02.2022. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că
prima ședinţă a Adunării Creditorilor debitoarei va avea
loc la data de: 03.03.2022, orele 09.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având ca ordine
de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; aprobare onorariu fix
lichidator judiciar în cuantum de 2.000 lei/lună(exclusiv
T.V.A.) și onorariu de succes în cuantum de 2% din valorificări active și recuperări creanței.
Leavis Cont IPURL in calitate de lichidator notific
intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC Horus Protectiv SRL cu sediul in Ploiesti str
G-Ral Eremia Grigorescu nr.25, BL. 45A, SC. A, ET. 2,
AP.11 Jud Prahova CUI 34281512 J 29/ 443/2015, dosar
3568/105/2021 Tribunal Prahova. Termene: termen pentru
predare gestiune 14.01.2022, termenul pentru inregistrare
creante nascute dupa deschiderea procedurii 04.02.2022,
verificare creante si afisare tabel suplimentar 04.03.2022,
solutionare contestatii si definitivare tabel 04.04.2022.
Relatii la telefon 0723880617, e-mail: voichita _onofrei @
yahoo.com.
APM Ialomița și SC Quattro Invest Group SRL, cu
sediul în municipiul Urziceni, Calea București, nr. 35, bl.
OH1, parter, titular al planului urbanistic zonal:
„Construire locuințe colective P+2E+M”, în loc. Urziceni,
str. Aviator Jipa Ionescu, nr.74, jud.Ialomița, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: *nu
este necesară evaluarea de mediu, urmând ca planul să fie
supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului
propus pot fi consultate la sediul APM Ialomița, din
Slobozia, str.Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi, orele
8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00. Observațiile publicului
interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomița, în
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

LICITAŢII
(1).Denumirea și sediul concedentului: U.A.T. Orașul
Negrești, cu sediul în orașul Negrești, str. Nicolae
Bălcescu, nr.1, cod poștal 735200, C.I.F.: 13407333, tel./
fax: 0235.457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com. (2)
Obiectul închirierii: spațiu ce aparține domeniului public
al Orașului Negrești, în suprafață de 40,20 mp, situat în
orașul Negrești, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, destinat
activităților de servicii poștale și de presă. (3) Informații
privind ofertele: Ofertele vor fi depuse la secretariatul
Primăriei Orașului Negrești, str.Nicolae Bălcescu, nr. 1,
până la data de 18.01.2022, ora 16.00. (4) Licitația
publică se va desfășura în sediul Primăriei Orașului
Negrești în data de 19.01.2022, la ora 10.00.
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Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Horst
Herman SRL Ploiesti, str. Mihai Bravu nr 18 jud.
Prahova, organizeaza in data de 05.01.2022, 11.01.2022,
19.01.2022 si 26.01.2022 ora 13:00 la sediul lichidatorului licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor debitoarei constand in bunuri mobile (6
autoutilitare si 7 autoturisme) cu o valoare totala de
104.302 LEI si bunuri imobile (cladire birouri, spatiu de
productie, atelier fara teren) cu o valoare totala de
375.200 lei. Preturile nu contin TVA urmand a fi
adaugat la pretul obtinut in urma licitatiei. Relatii la
telefon 0723 695 547 sau e-mail: voichita_onofrei@
yahoo.com.
Anunţ pentru închirierea prin licitaţie publică
deschisă a unui spațiu cu destinația de cabinet medical/
cabinet activități conexe actului medical aparţinând
domeniului privat, situat în Municipiul Drăgășani, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp nou. 1. Informații generale privind locatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de contact; U.A.T.
Municipiul Drăgășani, CIF: 2573829, cu sediul in Pia°a
Pandurilor, nr.1, judeţul Vâlcea, telefon:0250/811230;
fax:0250/811990; e-mail: dragasani@vl.e-adm.ro;
primaria.dragasani@yahoo.com; persoanã de contact:
Mișcoci Daniela, e-mail persoană de contact: miscoci_
daniela@yahoo.com; 2. Informații generale privind
obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat; Spaţiu în suprafaţă de 29,96 m.p., situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.
408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp nou, etaj 1,
identificat cu număr cadastral 36821, bun ce aparţine
domeniului privat al Municipiului Drăgășani, având
destinaţia de cabinet medical /cabinet activi tăți conexe
actului medical, conform HCL 90/28.12.2021 și O.U.G.
nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;
Cerere scrisă sau direct de la sediul U.A.T. - Municipiul
Drăgășani. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul locatorului, de la
care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire; Direcţia Administrării Domeniului Public și
Privat din cadrul U.A.T. - Municipiul Drăgășani, din
Piaţa Pandurilor, nr.1, judeţul Vâlcea. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de
atribuire, unde este cazul; Costul caietului de sarcini
este de 54 lei și se poate achita cu numerar la casieria
Primãriei Municipiului Drăgășani. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor : 10.01.2022, ora: 15.00. 4.
Informații privind ofertele: Ofertele se vor prezenta
conform Caietului de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.01.2022, ora: 15.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Regitratura Primăriei
Municipiului Drăgășani, Piaţa Pandurilor, nr. 1, judeţul
Vâlcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă; Un exemplar. 5. Data, ora și locul
la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 26.01.2022, ora: 9.00, în Sala de Ședinţe a
Consiliului Local al U.A.T. - Municipiul Drăgășani, din
Pia°a Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea. 6. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței; Judecătoria Municipiului
Dăgășani din str. Gib Mihăescu , nr. 25, judecatoriadragasani@yahoo.com, tel/fax: 0250/810631, judeţul Vâlcea.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.12.2021.
1.Informații generale privind concedentul: Primăria
Andreiașu de Jos, cu sediul în comuna Andreiașu de Jos,
județul Vrancea, telefon: 0374.054.984, fax:
0374.096.567, cod fiscal 4447304, e-mail: primariaandreiasuvn@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Concesionarea trupului de pășune
în suprafață de 577 ha, aflată în domeniul public al
Comunei Andreiașu de Jos, județul Vrancea, Titlu de
proprietate 115932, inițierea procedurii de concesiune
prin licitație publică a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 35/29.10.2021 și temeiul legal
O.U.G.nr.57/2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Andreiașu de Jos, județul Vrancea. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,

de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: secretariatul Primăriei Andreiașu de Jos,
județul Vrancea. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar: 50Lei, care se pot achita la
casieria concedentului. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.01.2022, ora 11.00; 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data și ora-limită până la care pot
face depunerea ofertelor: 20.01.2022, ora 10.00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Andreiașu de Jos, județul Vrancea; 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original; 5.Data și locul desfășurării și ora deschiderii ofertelor: 20 ianuarie 2022, ora 12.00; 6.Locul și
data depunerii ofertelor, respectiv a desfășurării licitaţiei
(adresa completă): Primăria Andreiașu de Jos, cu sediul
în comuna Andreiașu de Jos, județul Vrancea; 7.Tipul
licitaţiei: licitaţie publică în plic închis; 8.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Focșani, strada Republicii, nr.96, tel.0237/214.000,
e-mail: jud-focsani@just.ro; 9.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 28.12.2021.
SC TehnoAlpin SRL prin lichidator Redresare Lichidare vinde prin licitaţie publică constructie parter cu
suprafata depozitare si spatiu administrativ de 157,55
mp cu mansarda nefinalizata cu teren cu suprafata de
622 mp situate in Turda, str. Campiei, nr. 107, cu pret de
strigare 47.700 EUR. Licitaţiile se vor desfasura în
fiecare zi de marti, ora 15:00 începând cu data de
04.01.2021, precum și în zilele de 11.01.2022, 18.01.2022,
25.01.2022 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj
Napoca, str. Ploiesti,nr.18,ap.4, jud. Cluj. Informaţii la
tel. 0729.006.396, e-mail: redresare@yahoo.com și la
sediul lichidatorului judiciar.
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 Budești, orașul
Budești, Str. Gării, nr.12, județul Călărași, telefon/fax
0242/528.301, e-mail: primaria.budesti@gmail.com, cod
fiscal 4294154. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren
arabil extravilan în suprafață de 5,3774/Ha, lot nr.2,
identificat cu nr.cadastral 23794, situat în tarlaua 15 din
orașul Budești, teren ce aparține domeniului privat al
Orașului Budești, județul Călărași, conform H.C.L. nr.
82/18.11.2021 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art.332-333. 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 Primăriei Orașului Budești, Str.
Gării, nr.12, județul Călărași. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Cadastru și Administrarea Domeniului
Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Budești,
Str.Gării, nr.12, județul Călărași. 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: 100 lei/exemplar, se achită numerar
la Casieria Primăriei Orașului Budești, Str.Gării, nr.12,
județul Călărași. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.01.2022, ora 16.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
21.01.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului Budești, oraș Budești, Str.
Gării, nr. 12, județul Călărași. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
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:
25.01.2022, ora 10.00, Primăria Orașului Budești, Str.
Gării, nr.12, județul Călărași. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, Călărași,
Str.București, nr.106, judeţul Călărași, cod poștal
910068, telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.12.2021.

1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei Sălacea, cu
sediul în Sălacea, nr.47, judeţul Bihor, telefon
0259/463.014, e-mail: primaria.salacea@gmail.com,
pagina web: www.salacea.ro, cod fiscal 4784300. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: imobil aflat în domeniul public al
UAT Comuna Sălacea, compus din teren 901 mp cu
clădire având suprafață desfășurată 147mp, înscris în
C.F. 51137, nr.cadastral 51137 și 51137-C1, localitatea
Otomani, nr.231, comuna Sălacea, în vederea realizării
unui punct de lucru. Concesionarea se face prin licitație
publică în baza H.C.L. nr. 101/13.12.2021, respectiv
art.308 și art.314 din O.U.G.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 Primăriei Comunei Sălacea. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment Financiar
Contabil, Primăria Comunei Sălacea, localitatea
Sălacea, nr.47, județul Bihor. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: costul unui exemplar din documentația de atribuire este de 25 Lei, care se achită în numerar la Casieria Comunei Sălacea. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 12.01.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 20.01.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Sălacea,
localitatea Salacea, nr.47, județul Bihor, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar în
copie. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 20.01.2022, ora 11.00,
la sediul UAT Comuna Sălacea, localitatea Sălacea,
nr.47, Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Marghita,
Marghita, Str.Vladimirescu Tudor, nr.2, județul Bihor,
telefon 0259/363.834, fax 0259/362.527, e-mail:
jud-marghita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 29.12.2021.
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 Ineu, Str.Calea
Republicii, nr.5, județul Arad, cod poștal 315300, telefon
0257/511.550 -interior 128, fax 0257/511.965, e-mail:
primaria@primariaineu.ro, cod fiscal 3519020. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 29 parcele de teren, situate
în intravilanul orașului Ineu, aparținând domeniului
privat al Orașului Ineu, conform H.C.L.
nr.227/21.12.2021 și prevederile O.U.G. nr.57/03
.07.2019, art.363, identificate astfel: -teren pentru
construcție înscris în C.F. nr.316740 al localității Ineu, cu
nr. Top: 1301-1302/a-1303/a/ 1/1/a/2/1/1/86 în suprafață
de 458mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316741 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1 /1/a/2/1/1/87 în
suprafață de 452 mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr. 316731
al localității Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/
1/a/2/1/1/88 în suprafață de 452mp, situat în localitatea
Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție înscris în
C.F. nr. 316742 al localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1/a/2/1/1/89 în suprafață de
452mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316730 al localității
Ineu, cu nr. Top: 1301-1302/a-1303/a /1/1/a/2/1/1/90 în
suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr.316743
al localității Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303
/a/1/1/a/2/1/1/91 în suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție
înscris în C.F. nr.316729 al localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1/ a/2/1/1/92 în suprafață de
450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren

pentru construcție înscris în C.F. nr.316744 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a /1/1/a/2/1/1/93 în
suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr. 316728
al localității Ineu, cu nr. Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1
/a/2/1/1/94 în suprafață de 450mp, situat în localitatea
Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție înscris în
C.F. nr.316745 al localității Ineu, cu nr. Top: 1301-1302
/a-1303/a/ 1/1/a/2/1/1/95 în suprafață de 450mp, situat în
localitatea Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție
înscris în C.F. nr.316727 al localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1/ a/2/1/1/96 în suprafață de
450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316746 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1/a /2/1/1/97 în
suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr. 316726
al localității Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1/a
/2/1/1/98 în suprafață de 450mp, situat în localitatea
Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție înscris în
C.F. nr. 316747 al localității Ineu, cu nr. Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1 /a/2/1/1/99 în suprafață de
459mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316739 al localității
Ineu, cu nr. Top: 1301-1302/ a-1303/a/1/1/ a/2/1/1/100 în
suprafață de 449mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr.316748
al localității Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1
/a/2/1/1/101 în suprafață de 453mp, situat în localitatea
Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție înscris în
C.F. nr. 316738 al localității Ineu, cu nr. Top: 13011302/a-1303/ a/1/1/a/2/1/1/102 în suprafață de 450mp,
situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren pentru
construcție înscris în C.F. nr. 316749 al localității Ineu,
cu nr.Top: 1301-1302/a- 1303/a/1/1/a/2/1/1/103 în suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad;
-teren pentru construcție înscris în C.F. nr.316737 al
localității
Ineu,
cu
n r. To p :
1301-1302/a-1303/a/1/1/a/2/1/1/104 în suprafață de
450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316750 al localității
Ineu, cu nr. Top: 1301-1302/a-1303/ a/1/1/a/2/1/1/105 în
suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr.316736
a l l o c a l i t ă ț i i I n e u , c u n r. To p : 1 3 0 1 - 1 3 0 2
a-1303/a/1/1/a/2/1/1/106 în suprafață de 450mp, situat în
localitatea Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție
înscris în C.F. nr. 316751 al localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1 /a/2/1/1/107 în suprafață de
450mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316735 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1/a/2/ 1/1/108 în
suprafață de 450mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr. 316752
a l l o c a l i t ă ț i i I n e u , c u n r. To p : 1 3 0 1 - 1 3 0 2 /
a-1303/a/1/1/a/2/1/1/109 în suprafață de 450mp, situat în
localitatea Ineu, județul Arad; -teren pentru construcție
înscris în C.F. nr.316734 al localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a-1303/a/1/1/a/2/1/1/140 în suprafață de
600mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.316753 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/1 /a/2/1/1/141 în
suprafață de 600mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr. 316733
al localității Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/ a-1303/a/1/1/a/2/
1/1/142 în suprafață de 600mp, situat în localitatea Ineu,
județul Arad; -teren pentru construcție înscris în C.F. nr.
3 1 6 7 5 4 a l l o c a l i t ă ț i i I n e u , c u n r. To p :
1301-1302/a-1303/a/1/ 1/a/2/1/1/149 în suprafață de
600mp, situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
pentru construcție înscris în C.F. nr. 316732 al localității
Ineu, cu nr.Top: 1301-1302/a-1303/a/1/ 1/a/2/1/1/151 în
suprafață de 600mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad. 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 Primăriei Orașului Ineu,
Str. Calea Republicii, nr.5, județul Arad. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei
Orașului Ineu, Str.Calea Republicii, nr.5, județul Arad.
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: 100 lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției Primă-

riei Orașului Ineu, Str.Calea Republicii, nr. 5, județul
Arad. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
14.01.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.01.2022, ora
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Ineu, Str. Calea Republicii, nr.5,
județul Arad, Registratură, parter. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 27.01.2022, ora 10.00, Primăria Orașului Ineu,
Str.Calea Republicii, nr.5, județul Arad, Sala de ședințe,
etaj 1. 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 Arad,
Arad, Bd. V.Milea, nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.12.2021.
Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul Maramureș în dosarul nr.4161/100/2012, pentru falimentul
debitorului SC PROFY SRL, organizează licitație
publică de supraofertare, în condițiile aprobate de
adunarea creditorilor prin PV nr.449 din 21.12.2021,
pentru vânzarea în bloc a următoarelor: proprietatea
imobiliară situată loc.Valea Vinului, jud.Satu Mare,
formată din: proprietatea Lacul Ocean, compusă din
22.280mp teren intravilan, împrejmuit, cu luciu de apă
de 8.790mp, proprietatea Lacul Junior, compusă din
2.792mp teren intravilan, împrejmuire și construcţiile
extratabulare: Cabana Ricky, Lacul Junior, Fundaţie
cabană, Clădire centrală termică, puţuri forate, casă
pompe, fosă septică vidanjabilă, bunuri mobile aferente
exploatării acestora, la prețul de pornire de
468.600,00Lei, pasul de licitație este de 2% din valoarea
de pornire a licitației. Licitaţia va avea loc în data de
01.02.2022, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, str.George Coșbuc, nr.25A, ap.49, jud.
Maramureș. Garanția de participare este 10% din
valoarea de pornire a licitației, dovada plății acesteia și
documentele solicitate prin regulamentul de organizare
se depun cu cel puțin două zile anterior datei de organizare a ședinței de supraofertare. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la
tel.0757.391.042, e-mail: office@alinsolv.ro
I.Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Poroschia, str.Dunării, nr.209, Poroschia,
judeţul Teleorman, telefon: 0247.318.787, fax:
0371.521.035, email: primariaporoschia@yahoo.com. II.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1.Teren intravilan- 499mpComuna Poroschia, P1, Lot 15, str.Tineretului, nr. 45,
înscris în cartea funciară- număr cadastral 21231,
proprietate privată a comunei Poroschia; 2. Teren intravilan- 549mp- Comuna Poroschia, P1, Lot 20, str. Tineretului, nr.55, înscris în cartea funciară- număr cadastral
20627, proprietate privată a comunei Poroschia; 3.Teren
intravilan- 501 mp- Comuna Poroschia, P1, Lot 24, str.
Tineretului, nr.63, înscris în cartea funciară- număr
cadastral 20625, proprietate privată a comunei Poroschia; 4.Teren intravilan- 492 mp- Comuna Poroschia,
P2, Lot 50, str.Tineretului, nr.102, înscris în cartea
funciară- număr cadastral 21161, proprietate privată a
comunei Poroschia. III.Informații privind documentația
de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. IV. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, str. Dunării,
nr.209, Comuna Poroschia, județul Teleorman. V.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar:
50Lei/exemplar, care se achită la casieria Primăriei
Comunei Poroschia, județul Teleorman. VI.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2022, ora 14.00.
VII. Data-limită de depunere a ofertelor: 28.01.2022, ora
14.00. VIII.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul
Primăriei Comunei Poroschia, str. Dunării, nr.209,
Comuna Poroschia, județul Teleorman. VIII.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: Într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. IX.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 02.02.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei
Comunei Poroschia, str. Dunării, nr.209, Comuna Poroschia, județul Teleorman.

