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OFERTE SERVICIU
l Subscrisa, SC Aktiv Sun Construkt 
SRL identificată cu J08/712/2016, CUI 
RO35874534, Ghimbav, judeţul Braşov, 
str. Lalelei nr. 8, bl. 2, ap.6 angajează 2 
zidari, COD COR 711203 rugăm CV la 
adresa de mail activsunconstruct@
gmail.com

l Subscrisa, SC Vadzone Construct 
SRL identificată cu J08/3352/2019, CUI 
RO41873100, Ghimbav, judeţul Braşov, 
str. Lămâiţei nr. 28, bl. 1, ap. 5 anga-
jează 5 zidari, COD COR 711203, 
rugăm CV la adresa de mail vadzone-
construct2019@gmail.com

l SC People Automobile SRL anunță 
vacantarea următoarelor posturi: 1 
spălător auto, 1 vopsitor auto. CV-urile 
se pot depune pe adresa de mail: 
workinghands.recruit@gmail.com

l SC Dako Distribution SRL, având 
CUI: 13881476 cu sediul în Constanța, 
Str.Ostrov, Nr.3, (Lot 2, bl. Locuințe C2, 
mansardă), Ap.12, Județul Constanța, 
angajează: Muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea pieselor cu cod 
COR 932906- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoştințe de limbă engleză, 
cunoştințe în domeniul comerțului. 
Selecția are loc în data de 16.06.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l Hydrosfer SRL din Bistrița angajează 
muncitori necalificați construcții şi 
instalații. CV-uri la adresa: cristian.
ursa@hydrosfer.ro

l Litemotion Security SRL, cu sediul în 
Ploieşti, angajează 2 muncitori necalifi-
cați şi 5 tehnicieni electricieni. Condiții 
de angajare: studii medii şi lb. engleză 
scris şi vorbit. Relații la telefon: 
0734.704.166.

l SC Curat Rapid Group SRL, având 
CUI: 44709480, cu sediul în Sat Urseni, 
Comuna Moşnița Nouă, Nr.83, conform 
număr cadastral topografic 402095-C2, 
înscris în cf. nr.402095, Județ Timiş, 
angajează: Lucrător operativ pentru 
autocompactare cu cod COR 961101- 20 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoş-
tințe de limba engleză, cunoştințe în 
domeniul reciclării deşeurilor. Selecția 
are loc în data de 16.06.2022, ora 09.00, 
la sediul societății.

l U.M. 01308 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil 
contractual, după cum urmează: -1 post 
economist gr.I/studii superioare, 
compartimentul contabilitate; -1 post 
muncitor calificat IV (electrician), studii 
medii, formațiunea de cazarmare. 
Calendarul concursului: - 07.07.2022, 
ora 11.00 -proba scrisă; -13.07.2022, ora 
11.00 -interviul. -data-limită de depu-
nere a dosarelor -29.06.2022, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
01308 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Mă-
gurele, nr.33-35, sector 5, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021/420.04.18/int.724.

l U.M. 02487 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
referent de specialitate gr.III/studii de 
licenţă în ştiinţe economice, cu o 

vechime în specialitatea postului de 
minim 6 luni, astfel: -07.07.2022, ora 
10.30 -proba scrisă; -13.07.2022, ora 
10.00 -interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor -29.06.2022, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M.02487, Şos. de Centură nr.7 -Fort 
Domneşti, Sector 6, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021/493.41.07/int.103.

l Primăria Comunei Seaca de Câmp, 
cu sediul în comuna Seaca de Câmp, 
str.Ion Florescu, nr.112,  jud.Dolj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: Muncitor 
calificat- mecanic utilaje, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituției, astfel: 
Proba scrisă în data: 07.07.2022, ora 
10.00;  Proba interv iu în data: 
08.07.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii liceale sau şcoală profesio-
nală, absolvite cu diplomă, -vechime: nu 
necesită, -permis de conducere cate-
goria B. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primarie 
Comunei Seaca de Câmp. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei  Seaca de 
Câmp, str.Ion Florescu, nr.112, Jud. 
Dolj, persoană de contact: Pencea Liviu, 
telefon 0251.320.017, fax: 0251.320.017.

l Primăria comunei Nucet, județul 
Dâmbovița, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției  
contractuale vacante de bibliotecar în 
cadrul Compartimentului Cultură din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nucet, județul 
Dâmbovița. Pentu participarea la 
concurs candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute la art.3 din 
HG nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: -studii medii liceale, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime- nu 
este cazul. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: proba scrisă în data 
de 07.07.2022, ora 10.00, la sediul  insti-
tuției, -proba interviu în data de 
11.07.2022, ora 10.00, la sediul  institu-
ției. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul  Primariei Nucet. 
Dosarul pentru participarea la concurs 
trebuie sa cuprindă documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
Nucet, persoană de contact: Catrina 
Daniela, telefon 0722.340.72 sau telefon 
0245.267.004.     

l În data de 07.07.2022, ora 10 va avea 
loc la sediul Primăriei oraşului 
Măraşeşti, județul Vrancea, Concursul  
privind ocuparea unui post vacant pe 
perioadă nedeterminată, personal 
contractual, de referent gr.II, în Centrul 
de zi socio-educațional al Direcției de 
asistență socială, din subordinea Consi-
liului local al oraşului  Mărăşeşti, 
județul Vrancea. Condiții de partici-
pare: -Generale: conform art.3 din HG 
286/2011 modificată şi completată;  
-Specifice: -diplomă/ adeverintă/ absol-

vire studii medii cu  diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
studiilor, de minim 1 an. În perioada 
16.06- 29.06.2022, la sediul Primăriei se 
vor depune dosarele de participare la 
concurs, cu documentele prevăzute în 
HG nr.286/2011 modificată şi comple-
tată. Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei oraşului Mărăşeşti,  județul 
Vrancea şi va avea următoarele etape: 1. 
Selecția dosarelor: 30.06- 01.07.2022. 2. 
Proba scrisă: 07-07-2022, ora 10. 3. 
Interviul- data va fi anunțată odată cu 
afişarea rezultatelor probei scrise. Bibli-
ografia va fi afişata pe site-ul şi tabela 
de afişaj ale instituției. Relații suplimen-
tare, la sediul Primăriei oraşului Mără-
şeşti şi telefon 0237260550. Persoană de 
contact, insp. Dogaru Claudia.

l Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, 
al Academiei Române, cu sediul în 
Craiova, str.Calea Unirii, nr.68, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției vacante cercetător ştiințific 
gradul II, în domeniul Arheologie, speci-
alizarea Arheologie preistorică- prima 
epocă a fierului, 1 post, normă întreagă, 
perioada nedeterminată, comparti-
mentul Istorie-Arheologie, conform 
Legii nr. 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Concursul se va desfăşura în data de 25 
iulie, ora 13.00, la sediul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nico-
lăescu-Plopşor” din Craiova şi va consta 
în analiza dosarului de înscriere la 
concurs, verificarea îndeplinirii condiți-
ilor prevăzute de lege, aprecierea prin 
punctaj pe baza unei grile adaptate 
specificului postului şi a performanțelor 
profesionale. Cerințe specifice de parti-
cipare la concurs: -absolvent cu studii 
superioare, cu titlul ştiințific de doctor în 
domeniul postului; -vechime în speciali-
tate: minim 8 ani în cercetare ştiințifică 
de specialitate sau în învățământul 
superior; minim 12 ani în profilul 
postului pentru candidații care provin 
din afara instituțiilor de cercetare sau a 
învățământului superior; -teza de 
doctorat publicată; -să îndeplinească 
standardele minimale necesare şi obliga-
torii pentru postul de cercetător ştiințific 
II, conform OMEN nr.6129/2016, Anexa 
31. Datele şi formularele necesare sunt 
afişate la sediu şi pe site-ul ICSU „C.S. 
Nicolăescu-Plopşor” http://icsu.ro/. 
Dosarele de concurs se vor depune în 
termen de 30 de zile calendaristice de la 
data publicării anunțului în ziar, la 
sediul ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, str.Calea Unirii, nr.68, jud.
Dolj, între orele 09.00-11.00. Relații 
suplimentare pot fi obținute la telefon 
0251.522.652, 0768.984.897 sau direct de 
la sediul ICSU „C.S. Nicolăescu-Plo-
pşor”.

l Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I” din Bucureşti anunță scoa-
terea la concurs a unui  (1) post contrac-
tual vacant, în conformitate cu art.12(1) 
şi art.30 din Legea nr.53– Codul Muncii, 
astfel:  1. -1 post contractual vacant de 
administrator financiar IS în cadrul 
Biroului Resurse Umane –perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare pentru ocuparea postului 
vacant: -studii superioare: studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
ştiințelor economice, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul ştiințe 
economice; -vechime în resurse umane 
minim 6 luni; -vechime în specialitatea 

studiilor necesară ocupării postului: 
minim 5 ani. Concursul se organizează 
la sediul Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I” din Bucureşti, str. 
Boteanu, nr.1, sector 1 şi va conține 
două probe: proba scrisă în data de 
07.07.2022, ora 09:00 şi interviul în data 
de 12.07.2022, ora 09:00. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune fizic, 
până la data de 30.06.2022, ora 12:00, la 
sediul Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I”, Biroul Resurse Umane şi 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Tematica şi biliografia se 
afişează la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” şi pe site-ul 
www.bcub.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” şi la nr. de 
telefon: 021. 313.16.05/ int. 234.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul 
în Târgu Jiu, str. 11 Iunie 1848, nr. 98, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: - un post 
contractual vacant de execuție pe peri-
oadă nedeterminată, de solist balet, 
treapta profesională- debutant, la Secția 
balet: - un post contractual vacant de 
execuție pe perioadă nedeterminată de 
solist vocal, treapta profesională- debu-
tant, la Secția solişti vocali. Concursul 
se va desfăşura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
din Târgu Jiu şi va consta în următoa-
rele probe: Pentru postul de solist balet, 
treapta profesională- debutant: - proba 
scrisă în data de 12 iulie 2022, ora 09:00; 
- proba interviu în data de 18 iulie 2022, 
ora 09:00. Pentru postul de SOLIST 
VOCAL, treapta profesională- debu-
tant: - proba scrisă în data de 12 iulie 
2022, ora 12:00; - proba interviu în data 
de 18 iulie 2022, ora 12:00. Candidații 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: I. Condiții gene-
rale, prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractual. II. Condiții specifice: 
Pentru posturile de solist balet, treapta 
profesională - debutant: - băiat, aspect 
plăcut şi ținută scenică adecvată; - 
absolvent studii medii; - să fi urmat 
cursurile Şcolii populare de Artă – 
specialitatea dans popular; - colabo-
rarea în plan coregrafic cu un ansamblu 
profesionist dovedită prin înscrisuri. - 
nu se cere vechime. Pentru postul de 
solist vocal, treapta profesională- debu-
tant: - interpret de folclor (femeie)– 
repertoriu specific zonei etnofolclorice 
Moldova; - absolvent de studii medii; - 
să fie câştigător de minim cinci trofee la 
festivaluri-concurs nationale de muzică 
populară; - absolvent al Şcolii populare 
de Artă; - colaborări cu ansambluri 
folclorice si televiziuni publice, dovedite 
prin inscrisuri; - nu se cere vechime in 
specialitatea postului, experienta inter-
pretativă fiind suficienta. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului anunț 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a, respectiv până pe 
29.06.2022, ora 14:00. Relații suplimen-
tare se pot obține de la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul 
instituției, telefon 0764525368.

l În conformitate cu prevederile art.7 
din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr.730/2018 pentru modifi-
carea lit.C şi D din anexa nr.2 la Hotă-
rârea Guvernului nr.21/2015 privind 
organizarea şi funcționarea Ministe-
rului Transporturilor, art.4 din Legea 
nr.265/2008 republicată, privind gestio-
narea siguranței circulaț iei  pe 
infrastructura rutieră şi art.I din Ordo-
nanța de urgență a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele măsuri la 
nivelul administrației publice, Autori-
tatea Rutieră Română- ARR, cu sediul 
în B-dul.Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1 
Municipiul Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, în cadrul 
instituției: Concursul pentru ocuparea 
celor 11 posturi vacante de referent de 
specialitate debutant (S) la Agențiile 
Teritoriale ARR ARGEŞ, BISTRI-
ȚA-NĂSĂUD, CLUJ, COVASNA, 
ILFOV, TIMIŞ şi BUCUREŞTI- 
Compartimentul Licențiere, Autorizare 
şi Atestare, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate (test grilă) şi a unui 
interviu, din care: 1 post vacant de refe-
rent de specialitate debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la 
Agenția Teritorială ARR ARGEŞ, 1 
post vacant de referent de specialitate 
debutant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR BISTRIȚA-NĂSĂUD, 1 post 
vacant de referent de specialitate debu-
tant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR CLUJ, 1 post vacant de referent de 
specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR COVASNA, 2 posturi 
vacante de referent de specialitate debu-
tant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR ILFOV, 1 post vacant de referent 
de specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR TIMIŞ, 4 posturi 
vacante de referent de specialitate debu-
tant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR BUCUREŞTI. Candidaţii înscrişi 
pentru ocuparea posturilor vacante de 
referent de specialitate debutant (S), 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a)pregătire de bază: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiințe ingine-
reşti, administrative, economice sau 
juridice, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, precum 
şi, în cazul solicitanților care au obținut 
actul de studii în străinătate, docu-
mentul de recunoaştere/echivalare a 
acestuia emis în condițiile legii de către 
autoritatea administrației publice 
centrale competente; b)permis de 
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conducere valabil pentru categoria B; c)
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu este cazul;  d)
nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea celor 2 
posturi vacante de referent de speciali-
tate gradul II (S) la Agențiile Teritoriale 
ARR GORJ şi IAȘI- Compartimentul 
Licențiere, Autorizare şi Atestare, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu, din care: 1 
post vacant de referent de specialitate 
gradul II (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR GORJ, 1 post vacant de referent 
de specialitate gradul II (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR IAȘI. Candidaţii 
înscrişi pentru ocuparea posturilor 
vacante de referent de specialitate 
gradul II (S), trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)pregătire de 
bază: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: 
ştiințe inginereşti, administrative, 
economice sau juridice, ori studii echi-
valente potrivit prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, precum şi, în cazul solici-
tanților care au obținut actul de studii 
în străinătate, documentul de recunoaş-
tere/echivalare a acestuia emis în condi-
ț i i le  leg i i  de către autor itatea 
administrației publice centrale compe-
tente; b)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; c)vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea celor 9 
posturi vacante de inspector de specia-
litate debutant (S) la Agențiile Terito-
r i a l e  A R R  B U Z Ă U , 
CARAȘ-SEVERIN, HUNEDOARA, 
MARAMUREȘ, SATU-MARE, SIBIU, 
TIMIȘ şi BUCUREȘTI- Comparti-
mentul Inspecție Siguranța Rutieră, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu, din care: 1 
post vacant de inspector de specialitate 
debutant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR BUZĂU, 1 post vacant de 
inspector de specialitate debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la 
Agenția Teritorială ARR CARAȘ-SE-
VERIN, 1 post vacant de inspector de 
specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR HUNEDOARA, 1 post 
vacant de inspector de specialitate 
debutant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR MARAMUREȘ, 1 post vacant de 
inspector de specialitate debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la 
Agenția Teritorială ARR SATU-
MARE, 1 post vacant de inspector de 
specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR SIBIU, 1 post vacant 
de inspector de specialitate debutant (S) 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, la Agenția Teritorială ARR 
TIMIȘ, 2 posturi vacante de inspector 
de specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR BUCUREȘTI. Candi-
dații înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării posturilor vacante de inspector 
de specialitate debutant (S), trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă recunos-
cută, în una dintre specialităţile 
construcţiei şi proiectării drumurilor şi 
podurilor, respectiv din domeniile ingi-
nerie civilă, ingineria transporturilor 
sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor 
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţi-
onale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul 
de studii în străinătate, documentul de 
recunoaştere/echivalare a acestuia emis 
în condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e)cunoştinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
referent de specialitate gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licență în domeniul: tehnic, 
economic sau juridic; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; c)nu are 
mențiuni înscrise în cazierul judiciar; d)
cunoştinţe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, Power-
Point, Outlook). Concursul pentru 
ocuparea celor 2 posturi vacante de 
referent de specialitate debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
S E R V I C I U L  L I C E N Ț E  Ș I 
PROGRAME DE TRANSPORT, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării posturilor vacante de referent 
de specialitate debutant (S), trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă ori 
studii echivalente în domeniul funda-
mental ştiințe inginereşti; b)permis de 
conducere valabil pentru categoria B; c)
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu este cazul; d)
nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate debu-
tant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă la SERVICIUL AUTO-
RIZĂRI ȘCOLI DE CONDUCĂTORI 
AUTO, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate (test grilă) şi a unui 
interviu. Candidații înscrişi pentru 
concurs în vederea ocupării postului 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de 
licență/inginer sau echivalentă acestora 
în domeniul fundamental ştiințe ingine-
reşti; b)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; c)vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; d)nu are 
mențiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştințe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
IA (S) cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL ORGANI-
ZARE- PLANIFICARE ȘI COMPEN-
SARE COMBUSTIBIL, va consta în 

susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoştinţelor de specialitate (test 
grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă/inginer sau echiva-
lentă acestora în domeniul fundamental 
ştiințe inginereşti- ramura de ştiință- 
ingineria transporturilor, domeniul de 
licență: -ingineria autovehiculelor sau 
-ingineria transporturilor- o speciali-
zare aferentă transporturilor rutiere sau 
-studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă acestora în 
domeniul fundamental ştiințe adminis-
trative; b)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; c)vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 7 ani; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate debu-
tant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă la SERVICIUL ORGA-
N I Z A R E -  PL A N I F ICA R E  ȘI 
COMPENSARE COMBUSTIBIL, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă/inginer sau echiva-
lentă acestora în domeniul fundamental 
ştiințe inginereşti- ramura de ştiință- 
ingineria transporturilor, domeniul de 
licență: -ingineria autovehiculelor sau 
-ingineria transporturilor- o speciali-
zare aferentă transporturilor rutiere, 
sau -studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă aces-
tora în domeniul fundamental ştiințe 
administrative; b)permis de conducere 
valabil pentru categoria B; c)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
IA (S) cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la BIROUL ORGANIZARE ȘI 
PLANIFICARE, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a 
cunoştinţelor de specialitate (test grilă) 
şi a unui interviu. Candidații înscrişi 
pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă/inginer sau echivalentă aces-
tora în domeniul fundamental ştiințe 
inginereşti- ramura de ştiință- ingineria 
transporturilor, domeniul de licență: 
-ingineria autovehiculelor sau -ingineria 
transporturilor- o specializare aferentă 
transporturilor rutiere sau -studii supe-
rioare dovedite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă acestora în domeniul 
fundamental ştiințe administrative; b)
permis de conducere valabil pentru 
categoria B; c)vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 7 ani; d)nu are menţiuni înscrise 
în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoştinţe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, Power-
Point, Outlook). Concursul pentru 
ocuparea postului vacant de referent de 
specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă la BIROUL 
ORGANIZARE ȘI PLANIFICARE, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoştinţelor de specialitate 
(test grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii superioare dovedite cu 

diplomă de licenţă/inginer sau echiva-
lentă acestora în domeniul fundamental 
ştiințe inginereşti- ramura de ştiință- 
ingineria transporturilor, domeniul de 
licență: -ingineria autovehiculelor sau 
-ingineria transporturilor- o speciali-
zare aferentă transporturilor rutiere sau 
-studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă acestora în 
domeniul fundamental ştiințe adminis-
trative; b)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; c)vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
II (S) cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL ATESTARE ȘI 
CERTIFICARE, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a 
cunoştinţelor de specialitate (test grilă) 
şi a unui interviu. Candidații înscrişi 
pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă/inginer sau echivalentă aces-
tora în domeniul fundamental ştiințe 
inginereşti; b)permis de conducere 
valabil pentru categoria B; c)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea celor 3 
posturi vacante de inspector de specia-
litate debutant (S) cu contract indivi-
d u a l  d e  m u n c ă  p e  d u r a t ă 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
SERVICIUL INSPECȚIE DE SIGU-
RANȚĂ RUTIERĂ, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a 
cunoştinţelor de specialitate (test grilă) 
şi a unui interviu. Candidaţii înscrişi 
pentru ocuparea posturilor vacante de 
inspector de specialitate debutant (S) la 
Serviciul Inspecție de Siguranță 
Rutieră, trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă recunoscută, în una dintre 
specialităţile construcţiei şi proiectării 
drumurilor şi podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehi-
culelor rutiere, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaştere/echivalare 
a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)permis de 
conducere valabil pentru categoria B; d)
nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; e)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de economist debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă la 
SERVICIUL AUDIT DE SIGURANȚĂ 
RUTIERĂ, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate (test grilă) şi a unui 
interviu. Candidații înscrişi pentru 
concurs în vederea ocupării postului 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul economic, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; b)vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 

cazier judiciar; d)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
II (S) cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL INFORMATI-
ZARE, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoştinţelor 
de specialitate (test grilă) şi a unui 
interviu. Candidații înscrişi pentru 
concurs în vederea ocupării postului 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul tehnic; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; c)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; d)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul 
I (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL ASISTENȚĂ 
TEHNICĂ ȘI REGISTRUL ELEC-
TRONIC EUROPEAN, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoştinţelor de specialitate (test 
grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licenţă în domeniul tehnic; 
b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 4 
ani; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoştinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft 
Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea 
postului vacant de referent debutant 
(M) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL ADMINIS-
TR ATIV,  COR ESPONDENȚĂ, 
ARHIVĂ ȘI TRANSPORT, va consta 
în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoştinţelor de specialitate (test 
grilă) şi a unui interviu. Candidații 
înscrişi pentru concurs în vederea 
ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire 
de bază: studii medii dovedite cu 
diplomă de bacalaureat; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de 
cazier judiciar; d)cunoştinţe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul va consta în 3 etape succe-
sive: a)SELECŢIA DOSARELOR DE 
ÎNSCRIERE. Dosarele de concurs se 
depun în per ioada 16.06.2022-
30.06.2022 (în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului). 
Dosarele de concurs se depun personal 
la Autoritatea Rutieră Română- ARR, 
Ministerul Transporturilor şi Infras-
tructurii Poarta G din Str.Gării de 
Nord, Sector 1 Municipiul Bucureşti, 
până la data de 30.06.2022, ora 16.30, 
conform programului de lucru: Luni- în 
intervalul orar 08.00- 16.30, Marți- în 
intervalul orar 08.00-16.30, Miercuri- în 
intervalul orar 08.00-16.30, Joi- în inter-
valul orar 08.00-16.30, Vineri- în inter-
valul orar 08.00-14.00. b)PROBA 
SCRISĂ: -proba scrisă se va desfăşura 
la adresa: Formenerg- Bulevardul 
Gheorghe Șincai nr.3, Sector 4, Munici-
piul Bucureşti sau în altă locație în 
funcție de numărul de condidați înscrişi 
la concurs, în data de 07.07.2022, ora 
10.00. c)INTERVIUL: -interviul se va 
susţine la adresa: Formenerg- Bule-
vardul Gheorghe Șincai nr.3, Sector 4, 
Municipiul Bucureşti sau în altă locație 
în funcție de numărul de condidați 
admişi la proba scrisă, în data de 
13.07.2022, ora 10.00. Relaţii suplimen-
t a re  s e  pot  obţ i ne  l a  t e lefon 
021.313.48.53 Serviciul Resurse Umane. 
Bibliografia şi alte informaţii necesare 
desfăşurării concursului sunt afişate la 
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avizier Poarta E- Ministerul Transpor-
turilor și Infrastructurii din Str.Gării de 
Nord, Sector 1 Municipiul București, 
site: http://posturi.gov.ro/ și www.arr.ro 
(Despre ARR- Organizare- Carieră-An-
gajări- Concurs pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante în cadrul 
ARR- 07.07.2022) sau accesând linkul: 
https://www.arr.ro/arr_doc_228_organi-
zare_pg_0.htm. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunţ, la 
sediul autorităţii.

l Anunț de concurs universitatea din 
Oradea, cu sediul Oradea, jud. Bihor, 
str. Universităţii nr.1, în baza H.G. nr. 
286/2011, H.S. nr.23/28.10.2021 Anexa 
43, H.S. nr.28/24.02.2022 Anexa 25, 
H.S. nr. 33/26.05.2022 Anexa15; organi-
zează concurs în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă a următoarelor posturi 
contractual vacante: 1 post șofer în 
cadrul Direcției Generale Administra-
tive/Serviciul Administrativ/Birou 
Transport 1 post secretar în cadrul 
Facultatea de Stiinte Economice 1 post 
administrator financiar Departa-
mentul Financiar Contabil/Serviciu 
Contabilitate 1 post administrator 
financiar Direcția Economica/
Compartiment Control Financiar 
Preventiv 1 post referent de specialitate 
în cadrul Biroului Proiecte si Programe 
Cercetare Dezvoltare Inovare 1 post 
referent de specialitate în cadrul 
Departamentului de Relații Internatio-
nale/Birou Programe Internationale 
Condiţiile generale necesare ocupării 
postului vacant sunt cele prevazute de 
lege Condiţiile specifice necesare 
ocupării postului contractual vacant 
sunt: -1 post șofer în cadrul Direcției 
Generale Administrative/ Serviciul 
Administrativ /Birou Transport 
-nivelul postului: execuție- 1 post de 
Secretar facultate în cadrul Facultății 
de Științe Economice -nivelul postului: 
execuție- 1 post de Administrator 
financiar în cadrul Departamentul 
Financiar Contabil-Serviciu Contabili-
tate-nivelul postului: execuţie- 1 post 
de Administrator financiar în cadrul 
Directia Economica-Compartiment 
Control Financiar Preventiv -nivelul 
postului: execuţie- 1 post de Referent 
de specialitate în cadrul Biroului 
Proiecte si Programe Cercetare 
Dezvoltare Inovare -nivelul postului: 
execuţie- 1 post de referent de speciali-
tate în cadrul: Departamentul de 
Relaţii Internaţionale/Birou Programe 
Internaţionale -nivelul postului: 
execuţie Concursul se va desfășura 
conform calendarului: Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la 
Serviciul Resurse Umane, Campusul 
Universității din Oradea, str. Universi-
tății nr.1, în perioada 16.06.2022-
29.06.2022, intre orele 12:00-15:00 
Selecția dosarelor de inscriere: 
30.06.2022 Afișarea rezultatelor selec-
tării dosarelor de înscriere: 01.07.2022 
Contestarea rezultatelor selecţiei dosa-
relor de înscriere: 04.07.2022 Soluţio-
narea contestaţiilor la selecţia de 
dosare și afișarea rezultatelor: 
05.07.2022 Concurs proba scrisa: Data: 
11.07.2022, ora 10:00, la Universitatea 
din Oradea Biblioteca Universității din 
Oradea, sediu str.Universitatii nr.1, loc.
Oradea Interviu/Proba practica: Data: 
15.07.2022, ora 10:00, la Universitatea 
din Oradea Biblioteca Universității din 
Oradea, sediu str.Universitatii nr.1, 
Oradea. Afișarea rezultatelor interviu: 
18.07.2022 Contestarea rezultatelor la 
interviu: 19.07.2022 Soluţionarea 
contestaţiilor și afișarea rezultatelor 
f i n a le :  20 .0 7. 2022  A ngaja re a 
21.07.2022-03.08.2022 Anunțul ce 
cuprinde Bibliografia/Tematica se 
publică pe portalul ”posturi.gov” și 
site-ul www.uoradea.ro Informații 
suplimentare referitoare la concurs se 
pot obține de la Serviciului resurse 
Um a n e  t e l . 0 2 59 /4 0 8118 ,  t e l . 
0259/408165 și de pe site-ul www.
uoradea.ro, secţiunea Concursuri pe 

posturi, Concursuri pentru ocuparea 
posturilor didactic-auxiliare și nedi-
dactice vacante. prof.univ.dr. habil 
Bungău Constantin.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în București, 
Str. Avalanșei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual de conducere vacant de 
director al Centrului Regional de 
Formare Profesională a Adulţilor 
Teleorman, conform H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice necesare participarii 
la concursul pentru ocuparea postului 
contractual de conducere vacant: - 
pregătire de specialitate - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - vechime de 
minimum 7 ani în specialitatea studi-
i lor necesară ocupării postului. 
Programul concursului: - 07.07.2022, 
ora 10.00 – proba scrisă la sediul Agen-
ţiei naţionale pentru ocuparea Forţei de 
Muncă; - 11.07.2022, ora 10.00 – inter-
viul la sediul Agenţiei naţionale pentru 
ocuparea Forţei de Muncă. Termenul 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în monitorul 
oficial, respectiv în perioada 16 – 29 
iunie 2022. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute de art. 6, 
alin. (1) din H.G. nr. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Docu-
mente necesare înscrierii la concurs: a) 
cerere de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; b) copia actului 
de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; c) copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor specializări; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează. Cazierul judiciar 
poate fi adus cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concursului; 
f) adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) curri-
culum vitae. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţie, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Actele 
prevăzute la literele b-d cor fi prezentate 
și în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea de 
către secretarul comisiei de concurs. 
Persoană de contact: Felicia Călugăru 
– inspector superior, tel. 021.303.98.58; 
email: felicia.calugaru@anofm.gov.ro

VÂNZĂRI IMOBILE
l Societatea Belladonna SRL, Calea lui 
Traian nr. 135, Bl. N2, Parter, Rm. 
Valcea, jud. Valcea, J38/660/1992, CIF 
1469359, vinde:  Vila nr 3 Belladonna – 
Hotel 3 stele - situata zona centrala a 
statiunii Balie Olanesti, str. Carol 
Davilla, nr. 14, jud. Valcea, compusa 
din cladire cu regim de inaltime 
P+2E+M, cu un numar de 14 camere si 
cate un oficiu la fiecare nivel, renovata, 
tamplarie termopan, termoizolata cu 
aria construita la sol de 184,10 mp, aria 
construita desfasurata de 736,40 mp si 
teren de categoria curti constructii in 
suprafata totala de 443,00 mp. Activul 
este in circuitul turistic. Pret 460.000 
Euro. Pentru detal i i  la telefon 
0723248531.   

CITAȚII
l Pârâtul Szabo Giuliano Lucian este 
citat la Judecătoria Săveni în dosar nr. 
1570/297/2021 la data de 30.06.2022 cu 
obiect „divorţ“.

l Se citează numitul Stan Marian cu 
domiciliul cunoscut în str. Pavel 
Gheorghe nr.5, bloc 605, et.2, ap.24 în 
cauză succesorală în urma defunctului 
Stan Ion decedat la data de 07.06.2019, 
Dosar succesoral nr. 93/2022 la Biroul 
Notarial Mariana Mocanu, cu sediul în 
Babadag, str. Mihai Viteazu nr.9, județul 
Tulcea, pentru 20.06.2022, ora 10:00.

l În dosarul cu nr.2192/242/2021 aflat pe 
rolul Judecătoriei Huedin având ca obiect 
succesiunea s-a dispus citarea următoa-
relor persoane cu domiciliu necunoscut: 
Popa Teodor, domiciliat în loc.Salonta, 
jud.Bihor, fără a se cunoaște adresa 
exactă, Rășinar Măriora, domiciliată în 
loc.Scrind Frăsinet, comuna Mărgău, jud.
Cluj, fără a se cunoaște adresa exactă, 
Popa Ioan, domiciliat în loc.Huedin, jud.
Cluj, fără a se cunoaște adresa exactă, 
Grecu Viorica, domiciliată în loc.Salonta, 
jud.Bihor, fără a se cunoaște adresa 
exactă, Popa Lenuța, domiciliată în Mun.
Arad, fără a se cunoaște adresa exactă, 
Popa Aurel, cu domiciliu în loc.Ceanu 
Mare, jud.Cluj, fără a se cunoaște adresa 
exactă, Popa Ionela, cu domiciliul în 
București, fără a se cunoaște adresa 
exactă, Popa Măriuca (actuală Nistor), cu 
domiciliu necunoscut, Popa Ioan, cu 
domiciliu în loc.Dealu Botii, comuna 
Beliș, jud.Cluj, fără a se cunoaște adresa 
exactă, Popa Lenuța, cu domiciliu necu-
noscut, Popa Lucreția, cu domiciliu 
necunoscut, Popa Silvia, cu domiciliu în 
Răchițele, com.Mărgău, jud.Cluj, fără a 
se cunoaște adresa exactă, Popa Monica, 
cu domiciliul necunoscut, Popa Liliana, 
cu domiciliul necunoscut.

DIVERSE
l SC Tuya Restaurant SRL cu sediul în 
Bucuresti, Sector 2, Sos Pipera nr. 42, 
camera 1, etaj 1, titular al activității: 
“restaurante”, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
autorizației de mediu pentru puctul de 
lucru amplasat în Bucuresti Sos. 
Nordului nr. 1. Informații privind docu-
mentația depusă pot fi obținute la sediul 
Agentia Pentru Protectia Mediului Bucu-
resti, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și 
vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Bucuresti, pe toată durata derulării 
procedurii de autorizare.

l Societatea Toni-Multi-Com S.R.L., 
J23/566/2003, CUI.4110189, titular al 
activitatii CAEN.3700-Colectarea si 
epurarea apelor uzate, desfasurate la 
terti pe teritoriul judetului Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autorizatiei de 
mediu pentru activitate. Informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului al activitatii pot fi consultate 
la sediul APM.Ilfov str.Lacul Morii nr.1, 
sector 6, Bucuresti, Tel/Fax:430.15.23, 
430.14.02, 0746248440 in zilele de 
luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM.Ilfov.

l Consiliul Local Comuna Gighera, 
jud.Dolj, anunță elaborarea primei 
versiuni a Planului Urbanistic General 
Comuna Gighera și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei versiuni 
a planului se poate realiza la sediul 
APM Dolj, str.Petru Rareș, nr.1 Craiova, 
jud. Dolj și la sediul titularului la 
Primăria Comunei Gighera, jud.Dolj. 
Comentariile și sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj, fax: 
0251.419.035, email: office@apmdj.
anpm.ro, în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunț.

l Consiliul Local Comuna Cârna, jud. 
Dolj, anunță elaborarea primei versiuni 
a Planului Urbanistic General Comuna 
Cârna și declanșarea etapei de înca-
drare pentru obținerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la sediul APM 
Dolj, str.Petru Rareș, nr.1, Craiova, jud.
Dolj și la sediul titularului la Primăria 
Comunei Cârna, jud.Dolj. Comentariile 
și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Dolj, fax: 0251.419.035, 
email: office@apmdj.anpm.ro, în termen 
de 15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț.

l Unitatea administrativ- teritorială 
Beceni din județul Buzău anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Beceni începând cu 
data de 21.06.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei  Beceni 
conform: „Legii cadastrului și publici-
tății imobiliare nr.7/1996 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare”. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Beceni și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau/
BECENI

l Comuna Hidiselu de Sus, în temeiul 
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, nece-
sară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
anunță că din data de 27.06.2022 
începe activitatea comisiei de verifi-
care a dreptului de proprietate ori a 
altui drept real în legatura cu proce-
dura de expropriere declansată ca 
urmare a adoptării Hotărârii Consi-
liului Local al comunei Hidiselu de Sus 
nr. 113 din 22 decembrie 2021 privind 
declanșarea procedurii de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică în 
vederea realizării investiției cu denu-
mirea ,,Amenajare parcare aferentă 
căminului cultural, localitatea Hidi-
selu de Sus’’. Tabelele cu imobilele 
proprietate privată expropriate vor fi 
aduse la cunostință publică prin 
afișare la sediul consiliului local, în 
data de 16.06.2022, în termen de 10 zile 
de la aceasta data vor fi depuse cererile 
pentru plata despagubirilor.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Feleacu, localitatea Feleacu, 
cu sediul în comuna Feleacu, nr.131, 
județul Cluj, telefon 0264/237.097, 
e-mail: primaria_feleacu@yahoo.com, 
cod fiscal 4354507. În baza legii 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, aprobată cu modifică-
rile și completări ulterioare, face 
cunoscute domeniile pentru care 
acordă finanţări nerambursabile 
pentru anul în execuţie financiară 
2022. Domeniile pentru care acordă 
finanţări nerambursabile, conform 
Programului Anual al Comunei 
Feleacu pe anul 2022, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Feleacu nr.66/31.05.2022, în 
suma totală de 25.000Lei, în întregime 
pentru domeniul cultură.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Pietroșani, cu sediul în 
Comuna Pietroșani, judeţul Teleorman, 
telefon 0247/334.620, 0745.650.918, fax 
0247/334.620, e-mail: prinpietrosani@
yahoo.com, cod fiscal 4568543. Regle-
mentări legale: Legea 350/2005 privind 
regimul finanțărilor din fonduri publice 
alocate pentru activitățile nonprofit de 

interes general, cu modificările și 
completăr i le ulter ioare, H.C.L. 
nr.3/10.02.2022 privind aprobarea buge-
tului local al Comunei Pietroșani pe 
anul 2022, H.C.L.nr.20 din 30.05.2022 
privind aprobarea planului anual de 
finanțare nerambursabilă. Solicitanții 
pot fi: persoane fizice sau persoane juri-
dice fără scop patrimonial -asociații și 
fundații constituite conform legii. 
Procedura aplicată: finanțarea neram-
bursabilă se acordă din bugetul 
Comunei Pietroșani pe bază de contract 
de finanțare nerambursabilă semnat 
între finanțator și beneficiar, în urma 
aplicării procedurii de selecție proiecte 
și a declarării proiectelor câștigătoare. 
Se acordă finanțare nerambursabilă 
pentru: activități sportive. Suma apro-
bată pentru anul 2022: 60.000Lei. 
Durata programului: anul 2022. Locul 
și data limită de depunere a propune-
rilor de proiecte: Registratura Primăriei 
Comunei Pietroșani, comuna Pietro-
șani, județul Teleorman, 15.07.2022, ora 
12.00. Perioada de selecție și evaluare a 
proiectelor: 18.07.2022-25.07.2022. Soli-
citarea finanțării nerambursabile: 
documentația de solicitare a finanțării 
poate fi pusă la dispoziție prin Compar-
timentul Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Pietroșani și încăr-
cate în cadrul portalului: www.primari-
apietrosani.ro.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Professional 
Moving Services SRL desemnat prin 
Hotărârea nr. 2778 din data de 
08.06.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 34458/3/2020, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura generala 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Professional Moving Services 
SRL, cu sediul in Sectorul 2, Strada 
vaselor, Nr. 41, parter, cam. 1, biroul 1, 
Ap. 1, CUI 23517031, numar de ordine 
in registrul comertului J40/4871/2008. 
Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei 
impotriva  Professional Moving 
Services SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
34458/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 
25.07.2022; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 24.08.2022; c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 23.09.2022.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Brăila. 
Denumire UAT: Bordei Verde. Sectoare 
cadastrale: 17, 18, 19. Comuna Bordei 
Verde anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr. 17, 18, 19 din UAT 
Bordei Verde, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. UAT Bordei Verde Data de 
început a afișării: 20.06.2022. Data de 
sfârșit a afișării: 20.08.2022. Adresa 
locului afișării publice: Str. Principală, 
nr. 33, Comuna Bordei Verde. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Bordei Verde. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru și carte 
funciară 2015 - 2023 se pot obţine pe 
site-ul ANCPI la adresa http:/www.
ancpi.ro/pnccf/.
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l SC Eco Sens SRL cu sediul in str. 
Petre Tunsu, nr. 8, bl. 12, sc. 2, ap. 34, 
sector 5, Bucuresti, inregistrata la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr. 26047678 
informeaza pe cei interesanti ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea auto-
rizatiei de mediu pentru activitatea 
COD CAEN 3811 –colectarea deseu-
rilor nepericuloase. Desfasurata in str. 
Pogoanelor, nr. 1-3, sector 4, Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la sediul Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului  Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii 
nr. 1 (Barajul Lacul Morii -in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 9:00-
12:00, de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

SOMAȚII
l Dosar nr.2327/293/2021. Somație. Se 
emite somația prin care se aduce la 
cunoștința celor interesați că reclaman-
tele Mathe Melinda și Tomp-Mathe 
Brigitta, cu domiciliul în localitatea 
Cuciulata, nr.128, jud.Brașov, au soli-
citat Judecătoriei Rupea să se constate 
că au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra cotei de 3/48 
parte din imobilul situat în localitatea 
Hoghiz nr.67 înscris în CF nr.101419 
Hoghiz (nr. CF vechi 1824)  nr. top. 
455/1, 456/1, în suprafață de 1.156mp, 
având ca proprietari tabulari pe numiții 
văduva lui Mathe F. Andrei, născută 
Kadar Ana, Mathe Melinda fiica, Tomp 
Mathe Brigitta fiica, în conformitate cu 
dispozițiile art. 28 alin. 1 din Decretul 
Lege nr.115/1938. Persoanele interesate 
pot face opoziție la Judecătoria Rupea 
în termen de o lună de la data afișării și 
publicării prezentei somații. Președinte, 
Florin Cârstea.

l Judecătoria Rupea. Județul Brașov. 
Dosar nr.150/293/2022. SOMAȚIE. Se 
aduce la cunoștința celor interesați că 
reclamanții Gandac Florin și Gandac 
Florica, cu domiciliul în localitatea 
Comana de Sus, nr. 46, jud. Brașov, au 
solicitat Judecătoriei Rupea să se 
constate că au dobândit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în localitatea Comana 
de Sus, nr.46, înscris în CF 100755 
Comana (nr. CF vechi 818+1 Comana 
de Sus), nr. top. 79, 80/2 prin joncțiunea 
posesiilor, având ca proprietari tabulari 
pe numiții Busilla Vazul și soția Fetu 
Rosalia, cu domiciliu necunoscut. 
Persoanele interesate pot face opoziție 
la Judecătoria Rupea în termen de o 
lună de la data afișării și publicării 
prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Obștii Brad Clocotici 
Vatra Sat, cu sediul în satul Bradu 
Clocotici, comuna Racovița, județul 
Vâlcea, convoacă Adunarea Generală 
cu acționarii obștii, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Alegerea noului consiliu 
de administrație al obștii și a comisiei 
de cenzori (și a membrilor supleanți); 2. 
Diverse interpelări și discuții. Adunarea 
Generală a Obștii se va ține în data de 
03.07.2022, ora 14.00, în comuna Raco-
vița, satul Bradu Clocotici, nr. 14, în 
locuința lui Tănase Ion. Dacă în data de 
03.07.2022 nu se întrunește 50 %+1 din 
numărul acționarilor obștii, Adunarea 
Generală se va ține în duminica urmă-
toare – 10.07.2022, în aceeași locație, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 
Președinte obște, Tănase Ion

LICITAȚII
l 1. Informatii generale privind 
proprietarul: Consi l iul  Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii , nr. 89, Nr. tel:  0240/561 
012, fax: 0240/562 939; e-mail: urba-
nismprimariababadag@gmail.com. 2. 
Informatii generale privind obiectul 
vanzarii: – Teren situat in intravilan 

Oras Babadag, Str Alunului FN, T 11 
P 159 A, cu suprafata de 359.00 mp. 
Informatii generale privind obiectul 
concesiunii: – Teren situat in extra-
vilan Oras Babadag, T 7 P 143 CC cu 
suprafata de 551.00 mp. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 3.1. 
Compartimentul responsabil din 
cadrul proprietarului: Serviciul Urba-
nism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Docu-
mentatia de atribuire se pune la dispo-
zitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3. 
Data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor 29.06.2022. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data limita de 
depunere a ofertelor: 04.07.2022, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 exem-
plar. 5. Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 06.07.2022, ora 10.00 la 
sediul Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89. 6.Informatii privind 
instanta competenta in solutionarea 
litigiilor aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului,mentionat la punctul 1, 
iar actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios administrativ  a 
Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile. 7. Data transmiterii anuntului de 
atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 14.06.2022.

l Elbama Star SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea la licitatie 
publica, in bloc a terenurilor intravilane 
situate in Predeal, respectiv teren  in 
suprafata de 1000 mp inscris in CF 
nr.100891 la pretul de 87.200 lei fara 
TVA, teren in suprafata de 600 mp 
inscris in CF nr.101893 la pretul de 
54.720 lei fara TVA si teren in suprafata 
de 400 mp inscris in CF 100892 la pretul 
de 36.480 lei fara TVA, conform hotara-
r i lor Adunari i Creditori lor din 
28.07.2020, 18.03.2021, 03.08.2021, 
13.12.2021 si din 17.05.2022. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 20% 
din pretul mentionat in  raportul de 
evaluare intocmit de PFA Constantin 
Valerica si aprobat de Adunarea Credi-
torilor din 28.07.2020. Licitatia publica 
va avea loc pe data de: 30.06.2022, orele 
12.00 la sediul lichidatorului  judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare 
si relatii suplimentare in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar 
la pretul de 5.000 lei fara TVA si la tel. 
0344104525.

l Debitorul SC Valleriana Medics 
Consult SRL -in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunul mobil 
apartinand SC Valleriana Medics 
Consult SRL - in faliment, pretul de 
pornire al licitatiei fiind diminuat cu 
80% fata de cel stabilit prin Raportul 
de evaluare, exclusiv TVA, respectiv 
Echipament Multix Select Dr. Pretul 
caietului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA si se achita prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL 
sau in numerar la sediul ales al lichida-
torului judiciar din București, Str. 
Petru Rares, nr.12, sector 1. Garantia 
de participare la licitatie, in valoare de 
10% din pretul de pornire al licitatiei 
pentru bunul mobil pentru care se lici-
teaza, va fi platita in lei la cursul BNR 
din data efectuarii platii, pe seama 
debitoarei SC Valleriana Medics 
Consult SRL in contul de lichidare nr. 
RO90BREL 0002000930180101 deschis 
la Libra Internet Bank. Participarea la 
licitatie este conditionata de depunerea 
dovezii de achitare a caietului de 
sarcini cat si de dovada achitarii garan-
tiei de participare la licitatie care se vor 
depune in original la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Petru Rares, nr.12, sector 1, cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora  

stabilite pentru sedinta de licitatie. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 29.06.2021, ora 14.00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 06.07.2022, 13.07.2022, 
20.07.2022, 27.07.2022. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Petru Rares, nr.12, sector 1. Pentru 
relat i i  supl imentare sunat i  la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l SC GL Ecologia SRL prin lichidator 
organizează vânzarea prin licitaţie 
publică cu strigare în fiecare zi de luni a 
săptămânii, ora 09.00, la sediul lichidato-
rului, a următoarelor bunuri mobile din 
patrimoniul debitoarei: a)Terenuri agri-
cole: NR.; NR. CARTE FUNCIARĂ- 
Act proprietate; Nr. CAD; Suprafață 
teren (mp); Valoare EURO; Valoare lei 
fără TVA. 1 52487; UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52487; 
7.229, 4.000; 19.796. 2; 52001 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52001; 14.459; 8.000; 
39.591. 3; 52025 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 52025; 14.459; 
8.000; 39.591. 4; 52452 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52452; 
19.279; 10.700; 52.953. 5; 52519 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52519; 14.459; 8.000; 
39.591. 6; 51999 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018; 51999; 9.639; 
5.300; 26.229. 7; 52496 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52496; 
4.820; 2.700; 13.362. 8; 52009 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52009; 14.459; 8.000; 
39.591. 9; 52017 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 52017; 14.459; 
8.000; 39.591. 10; 51995 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 51995; 
9.639; 5.300; 26.229. 11; 50594 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 50594; 21.580; 8.600; 
42.561. 12; 52491; UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52491; 
2.737; 1.100; 5.444. 13; 52507 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52507; 2.897; 3.000; 
14.847. 14; 59793 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 59793; 12.948; 
7.200; 35.632. 15; 52471 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52471; 
2.001; 2.100; 10.393. 16; 52.448 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52448; 9.639; 5.300; 
26.229. 17; 52505 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 52505; 4.819; 
2.700; 13.362. 18; 52447 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 52447; 
9.639, 5.300, 26.229. 19; 52439 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52439; 9.639; 5.300; 
26.229. 20; 52014 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018, 52014; 9.639; 
5.300; 26.229. 21; 52446 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52446; 
9.639, 5.300; 26.229. 22; 51996; UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 51996; 14.458; 8.000; 
39.591. 23; 52003 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018; 52003; 9.639; 
5.300; 26.229. 24; 52000 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 52000; 
9.639; 5.300; 26.229. 25; 52013 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52013; 19.278; 10.700, 
52.953. 26; 52489 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018; 52489; 3.213; 
1.800; 8.908. 27; 52472 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52472; 
2.074; 800; 3.959. 28; 52515 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 52515; 
9.638; 5.300, 26.229. 29; 52022 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
Nr.385/10.05.2018; 52022; 9.639; 5.300; 
26.229. 30; 59824 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 59824; 12.807; 
5.100, 25.239. 31; 59792 UAT Oșorhei- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 59792; 
4.271; 1.700; 8.431. 32; 52504 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52504; 4.819, 2.700; 
13.362. 33; 59790 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 59790; 4.268, 

1.700; 8.413. 34; 59733 UAT Oșorhei- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 59733; 
17.084, 6.800; 33.653. 35; 59788 UAT 
O ș o r h e i -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 59788; 24.373; 9.700; 
48.004. 36; 52436 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52436; 
9.639; 5.300; 26.229. 37; 52437 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52437; 9.639; 5.300, 
26.229. 38; 52477 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 52477; 3.213; 
1.800; 8.908. 39; 52007 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 52007, 
4.819; 2.700; 13.362. 40; 59804 UAT 
O ș o r h e i -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 59804; 2.200; 900; 
4.454. 41; 51993 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 51993; 4.819, 
2.700, 13.362. 42; 59786 UAT Oșorhei- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 59786; 
8.538; 3.400; 16.826. 43; 59799 UAT 
O ș orhe i -  Ac t  vâ n z .  c u mp.  n r. 
385/10.05.2018; 59799; 6.300; 2.500, 
12.372. 44; 59796 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 59796; 1.225; 
500; 2.474, 45, 55652 UAT Oșorhei- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 55652; 
9.639, 3.900; 19.301. 46; 52501 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 520501; 6.426; 3.600; 
17.816. 47; 59805 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018, 59805, 2.088; 
800; 3.959. 48; 59795 UAT Oșorhei- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 59795; 
5.618; 3.100; 15.342. 49; 52004 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52004; 10.000, 5.500, 
27.219. 50; 59791 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018, 59791, 5.000; 
2.000; 9.898. 51; 52474 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 52474; 
4.819; 2.700; 13.362. 52; 59817 UAT 
O ș o r h e i -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 59817; 4.300; 1.700; 
8.413. 53; 59822 UAT Oșorhei- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 59822; 4.300, 
1.700, 8.413. 54; 52011 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr. 385/10.05.2018, 52011, 
9.639; 5.300; 26.229. 55; 59787 UAT 
O ș o r h e i -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 59787; 5.755; 2.300; 
11.382. 56; 51998 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018, 51998, 9.639, 
5.300; 26.229. 57; 52008 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018, 52008; 
14.459, 5.800, 28.704. 58; 52495 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018, 52495; 9.639; 5.300; 
26.229. 59; 52016 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr. 385/10.05.2018; 52016; 9639; 
3.900; 19.301. 60; 51994 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr.385/10.05.2018; 51994; 
9639, 5.300, 26.229. 61; 52467 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52467, 9.638, 5.300, 
26.229. 62; 52505 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.385/10.05.2018; 52505; 4.819; 
2.700; 13.362. 63; 52475 UAT Copăcel- 
Act vânz. cump. nr. 385/10.05.2018; 52475; 
19.278; 10.700; 52.953. 64; 52024 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p . 
nr.385/10.05.2018; 52024; 9.640; 5.300; 
26.229. 65; 50680 UAT Copăcel- Act 
vânz. cump. nr. 385/10.05.2018; 50680; 
11.510; 4.600; 22.765. 66; 51982 UAT 
C o p ă c e l -  A c t  v â n z .  c u m p 
nr.68/18.01.2018; 51982; 23.449; 13.000; 
64.336. 67; 51983 UAT Copăcel- Act vânz. 
cump. nr.68/18.01.2018; 51983; 23.449; 
13.000; 64.336. 68; 53636 UAT Sântan-
drei- Act vânz. cump. nr.2261/22.02.2013; 
2317; 2.0000; 107.000; 529.532. 69; 63861 
UAT Sânmartin- Act vânz. cump. nr. 
1128 și 1129/19.06.2017; 567; 6.744; 95.000; 
480.509. 70; 59700 UAT Sânmartin- Act 
vânz. cump nr.1128 și 1129/19.06.2017; 
566; 5.118; 61.500; 309.782. 71; 34798 UAT 
M u r i g h i o l -  A c t  v â n z  c u m p 
nr.1322/12.07.2017; 1424; 1.525; 81.000; 
385.157. b) Autoturisme/autovehicule/
camioane/remorci/aparate electrice și 
electrotehnice/mobilier:  Nr.crt.; Denu-
mire mijloc fix; Cantitate; Valoare lei; 
Valoare euro. 1; Opel Mokka Tl 33 GLE; 
1; 49.486; 10.000. 2; Motocultor Bertolini 
411, 1; 3.167; 640. 3; GPS Trimble EZ 
Guide 250; 1; 2.533; 510. 4; Generator 
sudură; 1; 1.350; 270. 5; Cultivator și dinți 
sapă; 1; 9.897; 2.000. 6; Dacia Duster TL 

24 GLE; 1; 16.330; 3.300. 7; Cisternă TFM 
6000; 1; 9.402; 1.900. 8; Pulverizator; 1; 
10.392; 2.100. 9; Semănătoare; 1; 16.330; 
3.300. 10; Tocător mare; 1, 15.836; 3.200. 
11; Tocător mic; 1; 4.454; 900. 12; Prăși-
toare; 1; 18.310; 3.700. 13; Remorcă 
tractor; 2; 3.300; 2.688. Preţul de pornire 
nu conţine TVA. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la lichidator. 
Garanţia de participare este de 10% din 
valoarea bunului respectiv și se depune 
cu cel puţin 24 de ore înaintea licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la tel.0744.31.84.36.

PIERDERI
l VINEXPERT SRL declară pierdute 
carte intervenție și registru special 
pentru casa de marcat cu seria 
DB4200009411.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


