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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 activsuncon-
struct@gmail.com

l Subscrisa, SC Vadzone Construct SRL identi-
ficată cu J08/3352/2019, CUI RO41873100, 
Ghimbav, judeţul Braşov, str. Lămâiţei nr. 28, bl. 
1, ap. 5 angajează 5 zidari, COD COR 711203, 
rugăm CV la adresa de mail vadzonecon-
struct2019@gmail.com

l SC Codrut-George SRL, cu sediul în Sat 
Tarnița, Comuna Buces, Nr.160, Județ Hune-
doara 1- manipulant mărfuri. Informații se pot 
obține de luni-vineri la nr. de telefon 
0731.713.183, între orele 09.00-15.00.

l SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm 
curieri/livratori pentru sectorul de food delivery. 
Program 8 h/zi, L-V, weekend opțional. Salariul 
2.500 Lei +bonusuri. Detalii la tel.0748.857.070. 
Disponibil pentru oraşele: Bucureşti, Cluj, Timi-
şoara, Iaşi, Constanța.

l SC Garofița Pietrei Craiului SRL, CUI: 
3623380 din Zărneşti, jud.Braşov, angajează 
lucrători bucătărie (spălător vase mari). CV la: 
office@jobtips.ro

l Giovani Baghiu Construct SRL din Borleşti, 
jud.Neamț, angajează muncitori necalificați în 
construcții, cunoscători limbă turcă. CV la: 
actegaleria@gmail.com. Relații la telefon: 
0741.997.726.

l Institutul de Cercetări Socio-Umane din 
Sibiu organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de cercetător ştiințific gradul II, 
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, 
specialitatea imagini istorice ale oraşelor. Dosa-
rele se depun la secretariatul Institutului, în 30 
de zile calendaristice de la data publicării anun-
țului. Informații suplimentare la telefon 
0269.212.604 sau pe site-ul www.icsusib.ro

l U.M. 01829 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de execuție de 
personal civil contractual, îngrijitor/ studii 
medii sau generale, cu o vechime în muncă de 
minim 6 luni, astfel: -12.07.2022, ora 10.00- 
proba practică; -18.07.2022, ora 10.00- interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor- 01.07.2022, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01829 
Bucureşti, str. Padina, nr.41-49, sector 1, Bucu-
reşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
r i c e  ne c e s a re .  Dat e  de  c ont a c t  a l e 
secretariatului, la telefon: 021/3194000, interior 
1076-135.

l Primăria Oraşului Ştefăneşti, cu sediul în 
oraş Ştefăneşti, Str.Calea Bucureşti nr.1, județ 
Argeş, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului vacant de 
muncitor necalificat în cadrul Serviciului Între-
ținere şi Gospodărire Domeniul Public, 
Compartiment Întreținere străzi şi spații verzi. 
Condiţiile specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: studii generale; nu se impun condiţii 
de vechime în muncă. Condiții generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiții de desfăşurare a 
concursului: Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Oraşului Ştefăneşti în data de 
11.07.2022, ora 10.00 (proba practică), iar în data 
de 13.07.2022, ora.10.00 - interviul.Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anunțului, la 
Biroul Resurse umane şi Relații cu publicul din 
cadrul instituției.Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Oraşului Ştefăneşti, 
tel. 0248/266752, persoana de contact: şef Birou 
Resurse Umane şi Relații cu publicul, Tufă 
Mihalcea Ana-Maria.

l Unitatea Militară 01971 Bucureşti cu sediul 
în  Strada Aeroportului, nr. 2-4, Clinceni, jud. 
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea 
ocupare pe perioadă nedeterminată a unor 
posturi vacante de personal civil contractual, 
astfel: -Contabil debutant/compartiment conta-
bilitate/financiar contabil:- absolvenți a uneia 

din următoarele forme de pregătire: minim 
studii medii în  domeniul economic sau contabi-
litate finalizate cu diplomă de bacalaureat, curs 
contabilitate, nu necesită vechime în muncă şi 
domeniul de activitate în specialitatea studiilor; 
-Şofer II/grupa transport şi depozitare: minim 
studii medii finalizate cu diplomă de bacalau-
reat, permis de conducere obligatoriu categoriile 
B/C/E, nu necesită vechime în muncă. 
Concursul se va desfăşura la sediul U.M. 01971 
Bucureşti, astfel: - proba scrisă în data de 
11.07.2022, ora 10.00; - proba interviu/proba 
practică în data de 15.07.2022, ora 10.00; - data 
limită de depunere a dosarelor – 01.07.2021, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01971 
Bucureşti, strada Aeroportului nr. 2-4, Clinceni, 
județ Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact: tel. (021) 
315.70.17, int. 108, persoană de contact: 
Gheorghe Marcel, secretar.

l Unitatea Militară 02540 Breaza din Minis-
terul Apărării Naționale, str.Republicii, nr.75, 
județul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal civil 
contractual, de execuție, conform HG 
nr.286/23.03.2011, astfel: -expert debutant 
(psiholog), studii universitare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în specialitatea psihologie sau studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență ciclul I de studii 
universitare (în sistem Bologna) în specialitatea 
psihologie, fără vechime în muncă în speciali-
atea studiilor. Cerințe necesare: atestat de liberă 
practică în specialitatea „psihologie aplicată în 
domeniul securității naționale”, treapta de 
specializare în supervizare (dreptul de liberă 
practică să nu fie suspendat în condițiile art.18 
din Legea nr.213/2004) sau dovada înregistrării 
la Colegiul Psihologilor din România a solici-
tării de obținere a atestatului de liberă practică. 
Concursul se va desfăşura la sediul instuției, 
astfel: proba scrisă în data de: 11.07.2022, ora 
10.00; proba de interviu: 15.07.2022, ora 09.00. 
Data limită de depunere a dosarelor: 04.07.2022, 
ora 16.00. Dosarele de concurs se depun la 
sediul UM 02540 Breaza, str.Republicii, nr.75,  
județul Prahova, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului: telefon 0244.340.550, int.192.

l Clubul Sportiv Universitatea Reşiţa, cu sediul 
orasul Reşița, Piata Traian Vuia nr.1-4, Corp A, 
Judeţul Caraş-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea, funcţiei contractuale, 
temporar vacante de REFERENT GRADUL II, 
(o norma 1/1), din cadrul Compartimentului 
Financiar-Contabil şi Resurse Umane, cu 
contract individual de muncă ce se va încheia 
pentru o perioadă determinată, de la data fina-
lizării concursului şi până la data de 17.04.2024, 
conform dispozițiilor HG  nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfasura la sediul institutiei, 
astfel: proba scrisă în data de 08.07.2022, ora 
10.00; proba practică în data de 08.07.2022, ora 
13.00; proba interviu în data de 11.07.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-are cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
deaza, atestata pe baza adeverintei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitatile 
sanitare abilitate; -nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care 
a intervenit reabilitarea; -studii superioare 
economice (de lungă durată) sau studii superi-
oare (de scurtă durată) şi masterat; -nu se soli-
cită vechime în specialitatea studiilor; 
-cunoaşterea normativelor şi a legilor pe linie 
financiar-contabilă şi a normelor specifice 
privind activitatea sportivă; -cunoştinţe privind 
întocmirea şi administrarea corespondenţei 
oficiale, -cunoştinţe de arhivare a documentelor; 
-cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice; 
-cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informa-
tice  (operare PC, birotică); -abilități, calități şi 
aptitudini necesare: responsabilitate, lucru în 
echipă, perseverență, adaptabilitate la solicitări, 
spirit de inițiativă şi observație, creativitate. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a la sediul Clubului 
Sportiv Universitatea Reşița, oraşul Reşița, 
Piața Traian Vuia nr.1-4, Judeţul Caraş-Severin, 
până în data de 24 iunie 2022, ora 16.00. Relații 

suplimentare la biroul secretariat, telefon:  
0751.052.822, email: csuresita@yahoo.com, 
persoană de contact Dulgheru Daniela.

l Consiliul Superior al Magistraturii organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a  şase funcţii contractuale de 
execuţie vacante din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Superior al Magistraturii, astfel: 
-1 post de consilier gradul IA în cadrul Direcţiei 
resurse umane şi organizare - Biroul formare 
profesională, 1 post de consilier gradul IA în 
cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare- 
Serviciului resurse umane pentru parchete şi 1 
post de consilier gradul IA în cadrul Serviciului 
sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consi-
liului Superior al Magistraturii (pentru care se 
cer studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specia-
litate juridică, vechime în specialitate de cel 
puţin 6 ani şi 6 luni, cunoştinţe de operare PC: 
Microsoft Word, Excel); -1 post de consilier 
gradul II în cadrul Direcţiei afaceri europene 
relaţii internaţionale şi programe– Serviciul 
afaceri europene şi relaţii internaţionale şi 1 
post de consilier gradul II în cadrul Direcţiei 
afaceri europene relaţii internaţionale şi 
programe– Serviciul programe europene şi 
internaţionale  (pentru care se cer studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, vechime în specialitate 
de cel puţin 6 luni, cunoştinţe de operare PC: 
Microsoft Word, Excel); -1 post de consilier 
gradul IA în cadrul Direcţiei economice şi 
administrativ– Serviciul administrativ şi aprovi-
zionare (pentru care se cer studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în specialitate economică, tehnică 
sau juridică, vechime în specialitate de cel puţin 
6 ani şi 6 luni, cunoştinţe de operare PC-nivel 
mediu). Concursul va avea loc în perioada 
11.07.2022-15.07.2022, la sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea 
Plevnei nr. 139 şi 141B, sector 6, după cum 
urmează: -11.07.2022, ora 10,00- proba scrisă; 
-15.07.2022, începând cu ora 10,00– interviul. 
Datele relevante privind organizarea concur-
sului sunt publicate pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Magistraţi/Concur-
suri- Aparat propriu”. Actele de înscriere la 
concurs se depun la Consiliul Superior al Magis-
traturii- Direcţia resurse umane şi organizare, 
etaj 3, cam. 300, până la data de 30.06.2022, 
inclusiv, ora 16,00. Datele de contact ale persoa-
nelor care asigură secretariatul comisiei de 
concurs sunt următoarele: Florentina 
Budu-Constantin, şi Mădălina Simion, telefon 
021/3116926 interior 2028 şi 2050; adresă de 
email: druo@csm1909.ro.

l Unitatea Militară 02414 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante 
de personal civil contractual, astfel: - Asistent 
medical debutant/ studii postliceale din cadrul 
laboratorului supraveghere epidemiologică şi 
control boli transmisibile al secţiei evaluare şi 

monitorizare în sănătate publică; -şofer I/ studii 
medii/ generale din cadrul Formației transport 
al biroului asigurare logistică. Concursurile se 
vor desfăşura după următorul calendar: 
-11.07.2022, ora 10.00– probă scrisă; -15.07.2022, 
ora 10.00 –interviul. -data limită de depunere 
dosarelor– 01.07.2022, ora 14.30. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor face 
la sediul U.M. 02414, Str. Mircea Vulcănescu 
nr.88, sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
0213193051/ int.7601.

l Unitatea Militară 02601 Bucureşti din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante 
de execuție, personal civil contractual pe peri-
oadă nedeterminată, astfel: -1 post de muncitor 
calificat IV (electrician întreținere şi reparații)- 
studii generale sau profesionale cu certificat de 
calificare în meseria de electrician, minim 1 an 
vechime în muncă şi specialitate; -1 post de 
muncitor calificat IV (instalator apă-canal)- 
studii generale sau profesionale cu certificat de 
calificare în meseria de instalator apă şi canal, 
minim 1 an vechime în muncă şi specialitate;  -1 
post de referent de specialitate gradul III în 
achiziții publice– studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licență, vechime în muncă 
minim 6 luni, vechime în specialitatea achiziții 
publice minim 6 luni, documente eliberate de 
instituții acreditate care să ateste absolvirea 
unei forme de pregătire în specializarea achiziții 
publice. Probele concursului se vor desfăşura 
astfel: -11.07.2022, ora 09.00- proba scrisă; 
-15.07.2022, ora 09.00- interviul. -data limită de 
depunere a dosarelor- 01.07.2022, ora 13.00. 
Depunerea dosarelor se va face la sediul UM 
02601 Bucureşti în intervalul orar 08.00-14.30, 
str. Izvor. Nr.110, sector 5, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice necesare, iar 
probele concursului se vor desfăşura  la sediul 
U.M. 02601 Bucureşti, str. Izvor, nr.110, sector 5. 
Date de contact  a le  s ecreta r iatu lu i : 
021/319.60.31. interior 1031/211.

l Având în vedere prevederile H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, Direcția Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranța Alimentelor Constanța organizează 
concurs de ocupare a următoarelor posturi 
contractuale vacante: -1 post de medic veterinar 
gradul III, cu contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, al cărui temei legal 
pentru angajare îl reprezintă Ordinul preşedin-
telui A.N.S.V.S.A. nr.64/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare- studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, speciali-
zarea medicină veterinară, vechime în speciali-
tatea studiilor necesară ocupării postului 
minimum 1 an; -1 post chimist gradul debutant, 
cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată, al cărui temei legal pentru anga-
jare îl reprezintă O.G. nr.42/2004, cu modifică-
r i le şi completăr i le ulter ioare- studi i 

universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
specializarea chimie, sau inginerie chimică, sau 
chimie-fizică, fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului. Concursul 
se organizează la sediul Direcției Sanitare Vete-
rinare şi pentru Siguranța Alimentelor 
Constanța din Şos. Mangaliei nr.78, în data de 
11 iulie 2022, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 
13 iulie 2022, ora 12.00, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului. Relații suplimentare se pot obține la 
Compartimentul Juridic şi Resurse Umane– 
telefon 0241682417.

l În temeiul H.G. 286/2011, modificată prin 
Hotărârea nr. 1027/2014, Editura Academiei 
Române, unitate din subordinea Academiei 
Române, cu sediul în Bucureşti,  Calea 13 
Septembrie, nr. 13, Sector 5, scoate la concurs 
următorul post vacant, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, •1 post Auditor, grad IA; 
Cerinţele postului: -studii economice superioare 
de lungă durată, absolvite  cu  diploma de 
licenţă sau  ciclul II Bologna absolvite cu 
diploma de master; -vechime în muncă– dome-
niul economic experienţă în specialitate: minim 
5 ani din care minimum 2 ani la o instituție 
publică; -cunoştinţe temeinice de operare P.C. 
(Windows; Microsoft Office); -competențe profe-
sionale: audit intern, managementul riscului, 
control intern şi guvernanță, management, 
contabilitate, finanțe publice, tehnologia infor-
mației, drept, curs auditor intern în sectorul 
public –acreditare ANC; Candidaţii vor depune 
dosarele de concurs la Biroul Resurse Umane al 
Editurii Academiei Române până la data de 
04.07.2022, orele 14.00. Condiţiile de participare 
şi relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între 
orele 9.00-14.00 la telefon: 021.318.81.06, interior 
2102, persoană de contact:  Violeta Ionică. 
Concursul va consta într-o probă scrisă în data 
de 11.07.2022, ora 10:00, iar interviul se va 
desfăşura în data de 15.07.2022, ora 10:00 la 
sediul  Academiei Române din Calea Victoriei 
nr.125, Sector 1, Bucureşti.

l Spitalul Militar de Urgenţă: “Dr. Ion 
Jianu”-Piteşti organizează concurs pentru 
ocuparea/pe perioadă nedeterminată a 2 (două) 
posturi de personal civil contractual de asistent 
medical de laborator la microbiologie şi hemato-
logie din laborator analize medicale cu punct de 
recoltare în ambulatoriul integrat. Condiții 
specifice Nivel studii-postliceale:diplomă de 
şcoală sanitară postliceală; Certificat membru 
OAMGMAMR-specialitatea asistent medical de 
laborator, avizat şi valabil la data concursului; 
vechime în muncă şi în specialitate nu necesită 
vechime. Concursul se va desfăşura la sediul 
S.M.U. “dr. Ion Jianu”-Piteşti  sau la Cercul 
Militar Piteşti din P-ța. Muntenia, nr.2, în 
funcție de numărul de candidați, după cum 
urmează: proba scrisă în data de 11.07.2022 ora 
10.00 şi proba interviu în data de 15.07.2022 ora 
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10.00. Data limită de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 01.07.2022 ora 13.00. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.
org la rubrica anunţuri şi la secretariatul comi-
siei de concurs la S.M.U. ”Dr. Ion Jianu”- Piteşti 
cu sediul în mun. Piteşti, str. Negru Vodă nr. 47, 
jud. Argeş-tel. 0248.218.090, 0248.218.172/ inte-
rior 413.

l Colegiul Național „Sfântul Sava” cu sediul în 
str.G-ral Berthelot, nr.23, sector 1, cod.010168, 
Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacant, de: 1 post 
analist programator grad I -A-S, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 11.07.2022, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 11.07.2022, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 11.07.2022, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -nivelul studiilor: 
absolvirea cu diplomă a unei instituții de învăță-
mânt superior de profil; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Colegiului Național 
„Sfântul Sava” până la data de 1.07.2022, ora 
12.00. Relaţii suplimentare la sediul Colegiului 
Național „Sfântul Sava”, persoană de contact: 
secretarul şef al instituției Stoica Pompilia 
e -mai l :  secretar iatsfsava@gmai l .com; 
tel.021/314.92.94 .

l Comuna Acâş cu sediul în: localitatea Acâş, 
nr.129, județul Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014. -Denumirea 
postului: referent -post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată -Compartiment: 
cultură şi sport. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: studii medii; 
-cunoştințe operare calculator; -abilități foarte 
bune de comunicare; -cunoscător de limba 
maghiară vorbit -constituie avantaj; -vechime 
minim 1 an în muncă. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba scrisă în data 
de 11.07.2022, ora 12.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 15.07.2022 -ora 12.00, 
la sediul instituției; Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este data de 04.07.2022 la sediul institu-
ției. Date contact: Primăria Comunei Acâş, tel. 
0261/871.002, email: primariaacas@yahoo.com. 
Bibliografia găsiți pe site-ul primăriei, www.
primariaacas.ro sau la sediul primăriei.

l Comuna Acâş cu sediul în: localitatea Acâş, 
nr.129, județul Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014. -Denumirea 
postului: consilier -post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată -Compartiment: Urba-
nism, situații de urgență şi protecția mediului. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime minim 1 an în 
specialitatea studiilor; -cunoştințe operare 
calculator atestată print-un certificat sau 
diplomă de absolvire în acest domeniu; -cunos-
cător de limba maghiară -constituie avantaj. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 11.07.2022, ora 09.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în data de 
15.07.2022 -ora 09.00, la sediul instituției. 
Data-limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este până în 
data de 04.07.2022 la sediul instituției. Date 
c o n t a c t :  P r i m ă r i a  C o m u n e i  A c â ş , 
tel.0261/871.002, mail: primariaacas@yahoo.
com. Bibliografia găsiți pe site-ul primăriei, 
www.primariaacas.ro sau la sediul primăriei.

l Unitatea Militară 01178 Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, strada Caracal nr.148, 
judeţul Dolj, organizează concursuri pentru 
ocuparea a 3 funcții contractuale vacante, de: 2 
funcții contabil I şi 1 funcție muncitor calificat 
I I  ( l ă c ă t u ş  m e c a n i c) ,  c o n fo r m HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției pentru 2 funcții contabil I, 
astfel: -Proba scrisă: 11.07.2022, ora 09.30; 
-Interviul: 15.07.2022, ora 09.30. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -Absolvirea 
studiilor medii/generale; -Absolvirea unor 
cursuri/programe de perfecționare şi/sau de 
specializare în domeniul contabilitate, pentru 
candidaţii care nu au absolvit liceul economic /
facultatea în domeniul financiar-contabil; 
-Vechime în specialitatea studiilor în domeniul 
contabilitate, minim 3 ani şi 6 luni. Dosarele de 
concurs se depun la sediul U.M.01178 Craiova, 
Str.Caracal nr.148, localitatea Craiova, jud.Dolj 
în perioada 20.06-01.07.2022, între orele 08.00-
16.00. Concursul se va desfăşura la sediul insti-
tuției pentru funcția de muncitor calificat II 
(lăcătuş mecanic), astfel: -Proba practică: 
11.07.2022, ora 09.30; -Interviul: 15.07.2022, ora 
09.30. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-Absolvirea studiilor medii/generale; -Absol-
virea unor cursuri/programe de formare sau de 
specializare lăcătuş mecanic/echivalente; 
-Vechime în muncă/specialitate, minim 3 ani şi 
6 luni. Dosarele de concurs se depun la sediul 
U.M.01178 Craiova, Str.Caracal nr.148, locali-
tatea Craiova, jud.Dolj în perioada 20.06-
01.07.2022, între orele 08.00-16.00. Relații 
supimentare la sediul: U.M.01178 Craiova, Str.

Caracal nr.148, localitatea Craiova, jud.Dolj, 
persoană de contact, la telefon 0251/310.245 
interior 210, fax 0251/524.809.

l Școala Gimnazială Nr.1 Valu lui Traian, cu 
sediul în comuna Valu lui Traian, str.Calea 
Dobrogei nr.57, judeţul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator de patrimoniu I S, 
p e r i o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n fo r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura la sediul instituției, astfel: -Proba scrisă în 
data de 11.07.2022, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 12.07.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14.07.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: superioare 
-inginer/economist; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 ani şi 6 luni; -certificat SSM, 
PSI şi achiziții publice; -competențe digitale: 
Word, Excel, SICAP; -permis de conducere, 
categoria B; -disponibilitate la program flexibil 
de lucru; -cunoştințe de legislație în domeniu; 
-abilități de comunicare şi relaționare cu 
publicul. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale nr.1 Valu lui Traian. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale nr.1 
Valu lui Traian, persoană de contact: Robe 
Lavinia-Paula, telefon 0730.297.065, fax 
0241/231.017.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr.233, 
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual vacante de: 
-infirmier debutant -UPU-SMURD -3 posturi; 
-brancardier -UPU-SMURD -3 posturi. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de HG 286/23.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Concursul se va 
desfăşura la sediul unității astfel: -depunerea 
dosarelor în perioada: 17.06.2022-30.06.2022; 
-selecția dosarelor în data de 04.07.2022, ora 
09.00; -proba scrisă în data de 11.07.2022, ora 
09.00 (Infirmier debutant); -proba scrisă în data 
de 11.07.2022, ora 11.00 (Brancardier); -proba 
interviu în data de 14.07.2022, ora 09.00 (pentru 
toate posturile). Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Infirmier debutant: -diplomă de 
absolvire a liceului; -curs de infirmieră; -fără 
vechime în activitate. II.Brancardier: -diplomă 
absolvire 10 clase; -fără vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Juverdianu Bogdan, 
telefon 0235/312.120/interior 138.

l Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului 
contractual de execuție vacant de şofer din 
cadrul Serviciului financiar, contabilitate, achi-
ziții şi administrativ. Condiţii de participare: 
absolvenți de minim învățământ general obliga-
toriu; vechime minim 5 ani în funcția de şofer; 
carnet de conducere cel puțin categoria B. 
Candidații pot depune dosarele de concurs la 
secretariatul comisiei de concurs din cadrul 
Autorității Naționale pentru Cetățenie din 
Bucureşti, str.Smârdan, nr.3, sector 3, etaj 3, 
camera 14-15, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, respectiv în peri-
oada 17 iunie-1 iulie 2022. Dosarul de concurs 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din Regulamen-
tul-cadru al HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul va consta în 
două probe: proba practică şi interviul. Proba 
practică va avea loc în data de 11 iulie 2022, 
începând cu ora 10.00, la sediul Autorității 
Naționale pentru Cetățenie din Bucureşti, str.
Smârdan, nr.3, sector 3. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei practice. Informațiile 
privind condițiile de înscriere, documentele 
necesare pentru înscriere, precum şi tematica şi 
bibliografía de concurs se afişează pe pagina de 
internet a Autorității Naționale pentru Cetă-
țenie, secțiunea „Carieră- anunțuri posturi 
scoase la concurs”. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Autorității Naționale pentru 
Cetățenie şi la tel.021.201.93.50/int.115, persoană 
de contact: Cristian Alexandru DUMITRU- 
secretar comisie de concurs.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ștefan”, cu 
sediul în Șos.Ștefan cel Mare, nr.11, Sector 2, 
Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor funcții contractuale vacante: 1 post de 
asistent medical principal, medicină generală 
(PL)- Secția Pneumologie I Cronici; 1 post de 
infirmieră (M)-  Secția Pneumologie I Cronici. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-asistent medical princ. generalist cu PL: 
vechime în specialitate: 5 ani, studii: şcoală 
sanitară postliceală şi diplomă de grad prin-
cipal; Infirmieră: vechime în specialitate: 6 luni, 
studii: studii generale şi curs de infirmieră. 
Concursul se va organiza la sediul instituției, 
conform calendarului următor: -proba scrisă în 
data de 11.07.2022, ora 09.00, pentru infirmieră 
şi ora 12.00 pentru asistent medical principal; 
proba interviu în data de 14.07.2022, ora 09.00, 
pentru infirmieră şi ora 12.00 pentru asistent 

medical principal. Dosarele de concurs se depun 
în perioada 20.06-01.07.2022, în intervalul orar 
09.00-13.00, la sediul instituției, la Resurse 
umane. Informațiile privind conținutul dosa-
rului de concurs, bibliografia şi tematica de 
concurs vor fi afişate pe site-ul www.pneumosfs-
tefan.ro, la secțiunea „CONCURSURI”. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021.210.39.36/int.109.

l Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Interna-
ţionale „Ion I.C.Brătianu” al Academiei 
Române, cu sediul în Bucureşti, B-dul.Iuliu 
Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, sector 6, anunţă 
scoaterea la concurs a unui post vacant de 
consilier juridic gr.IA, cu 1/2  normă, perioada 
nedeterminată. Condiţii de participare: -studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juri-
dice; -vechime în specialitatea studiilor de 
minimum 7 ani; -cunoştinte solide de legislaţie 
administrativă. Dosarele de concurs se depun la 
Secretariatul institutului între orele 10.00-13.00, 
până la data de 01.07.2022, ora 13.00. Relaţii în 
acest sens se pot obţine la telefon: 0771.227.115 
în zilele de luni până vineri, între orele 10.00-
13.00 şi la sediul/ pe site-ul institutului.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, 
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 286/2011 modificată şi 
completată de HG 1027/2014: 1 post de bioin-
giner medical cu minim 2 ani experiență în 
RMN în cadrul Laboratorului de radiologie şi 
imagistică medicală, 1 post de registrator 
medical debutant în cadrul Laboratorului de 
radiologie şi imagistică medicală. Concursul 
constă în următoarele etape succesive: selecţia 
dosarelor de înscriere, proba scrisă şi probă 
interviu. Condiţii de desfăşurare a concursului: 
1. Perioada pentru depunerea dosarelor de 
înscriere este 20.06.2022-01.07.2022, ora 14.00. 2. 
Data şi ora organizării probei scrise: 12.07.2022, 
ora 10.00. 3.Data şi ora interviului: 18.07.2022, 
ora 10.00. 4. Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada 
Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea postului de 
bioinginer medical: -studii: diplomă de licență 
în specialitate, -vechime: minim 2 ani experi-
ență în RMN. Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea postului de regis-
trator medical debutant: -studii: diplomă de 
bacalaureat, -cunoştințe operare Microsoft 
Office (Word, Excel), -vechime: nu necesită 
vechime. Anunţul de concurs şi bibliografia sunt 
afişate la avizier şi pe site-ul unităţii www.sfma-
ria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul comisiei de 
concurs, serviciul resurse umane: telefon 
0730.260.239.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, 
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 286/2011 modificată şi 
completată de HG 1027/2014: 1.Secția clinică 
ATI- 2 posturi de infirmieră debutantă, 2. Secția 
clinică pediatrie I- 2 posturi de infirmieră debu-
tantă, -1 post de îngrijitoare. 3.Secția clinică 
pediatrie II- 2 posturi de infirmieră debutantă, 
4.Secția clinică pediatrie III- 1 post de infir-
mieră debutantă, 5. Compartiment de îngrijiri 
paliative- 1 post de infirmieră debutantă, 6.
Secția clinică ortopedie pediatrică- 1 post de 
infirmieră debutantă, 7.Secția clinică chirurgie 
pediatrică I- 1 post de infirmieră debutantă, 8. 
Secția clinică chirurgie pediatrică II- 1 post de 
infirmieră debutantă, -1 post de îngrijitoare, 9. 
Secția clinică neurologie pediatrică- 1 post de 
infirmieră debutantă, 10.Secția clinică neuro-
logie pediatrică- comp. Toxicologie- 1 post de 
infirmieră debutantă, 11.Secția nefrologie- 1 
post de infirmieră debutantă, 12. Secția clinică 

cardiologie- 1 post de îngrijitoare, 13.Sector 
comun- 2 posturi de îngrijitoare. Concursul 
constă în următoarele etape succesive: selecţia 
dosarelor de înscriere, proba scrisă şi probă 
interviu. Condiţii de desfăşurare a concursului: 
1.Perioada pentru depunerea dosarelor de 
înscriere este 20.06.2022-01.07.2022, ora 14.00. 
2.Data şi ora organizării probei scrise: 
14.07.2022, ora 10.00. 3. Data şi ora interviului: 
20.07.2022, ora 10.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea postului de infirmieră debutantă şi de  
îngrijitoare: -studii: şcoală generală, -vechime: 
nu necesită vechime. Anunţul de concurs şi 
bibliografia sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimen-
tare se obţin de la persoana care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane: telefon 0730.260.239. 

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următorului post vacant, pe 
perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011 modificată şi 
completată de HG 1027/2014: 1 post de şef 
serviciu achiziții publice în cadrul Serviciului de 
achiziții publice, contractare, aprovizionare, 
transport. Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă şi probă interviu. Condiţii de desfă-
şurare a concursului: 1. Perioada pentru depu-
n e r e a  d o s a r e l o r  d e  î n s c r i e r e  e s t e 
20.06.2022-01.07.2022, ora 14.00. 2.Data şi ora 
organizării probei scrise: 14.07.2022, ora 10.00. 
3.Data şi ora interviului: 20.07.2022, ora 10.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, strada Vasile 
Lupu, nr.62. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea postului de şef 
serviciu achiziții publice: -studii: absolvent de 
învățământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licență, -minim 2 ani vechime în 
achiziții publice, -curs de expert achiziții 
publice, -cunoştințe operare Microsoft Office 
(Word, Excel). Anunţul de concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la avizier şi pe site-ul unităţii 
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se 
obţin de la persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse umane: 
telefon 0730.260.239.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sf.Maria” Iaşi organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următorului post 
vacant, pe perioadă nedeterminată, în confor-
mitate cu prevederile HG nr.286/2011 modifi-
cată şi completată de HG 1027/2014: -1 post de 
şef serviciu financiar-contabilitate în cadrul 
Serviciului financiar-contabilitate. Concursul 
constă în următoarele etape succesive: selecţia 
dosarelor de înscriere, proba scrisă şi probă 
interviu. Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor 
de înscriere este 20.06.2022-01.07.2022, ora 
14.00. 2.Data şi ora organizării probei scrise: 
13.07.2022, ora 10.00. 3.Data şi ora interviului: 
19.07.2022, ora 10.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea postului de şef serviciu 
financiar-contabilitate: -studii: diplomă de 
licență în domeniul economic, -minim 2 ani 
vechime în specialitatea serviciului, -cunoş-
tințe operare Microsoft Office (Word, Excel). 
Anunţul de concurs şi bibliografia sunt afişate 
la avizier şi pe site-ul unităţii www.sfma-
ria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul comisiei 
de concurs, serviciul resurse umane: telefon 
0730.260.239.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următorului post vacant, pe 
perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011 modificată şi 
completată de HG 1027/2014: 1 post de şef 
serviciu RUNOS în cadrul Serviciului RUNOS. 
Concursul constă în următoarele etape succe-
sive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă 
şi probă interviu. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: 1.Perioada pentru depunerea dosa-
relor de înscriere este 20.06.2022-01.07.2022, ora 
14.00. 2.Data şi ora organizării probei scrise: 
12.07.2022, ora 10.00. 3.Data şi ora interviului: 
18.07.2022, ora 10.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea postului de şef serviciu RUNOS: 
-studii: diplomă de licență în domeniul 
economic sau juridic -vechime în specialitatea 
serviciului: minim 2 ani vechime în resurse 
umane, -cunoştințe operare Microsoft Office 
(Word, Excel). Anunţul de concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la avizier şi pe site-ul unităţii 
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se 
obţin de la persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse umane: 
telefon 0730.260.239.

l  E r a t ă  l a  a n u n ț u l  d e  c o n c u r s 
nr.15720/18.05.2022, la anunțul de concurs apar-
ținând Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
publicat în Ediția din data de 07.06.2022 a 
Ziarului Jurnalul (Cotidian Național),  nr. 1.154 
(8.466) rubrica: Supliment Anunțuri Mica 
Publicitate, Oferte serviciu, pagina 18, prin care 
venim cu următoarele precizări: Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Slatina anunță amânarea 
concursului organizat pentru ocuparea a 6 
posturi vacante de asistent medical, grad profe-
sional debutant, specialitatea medicină gene-
ra lă ,  n ive l  de  s t ud i i  PL ,  pe  du rat ă 
nedeterminată, cu normă întreagă, conform 
Deciziei nr. 1962/09.06.2022 emisă de Mana-
gerul Spitalului Județean de Urgență Slatina 
care a fost publicat pe site-ul unității cu 
Anunțul nr.15720/18.05.2022, astfel: Proba scrisă 
se va susține în data de 04.07.2022, ora 09.00; 
Proba de interviu se va susține în maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Restul condițiilor rămân neschimbate.

l  E r a t ă  l a  a n u n ț u l  d e  c o n c u r s 
nr.15882/19.05.2022, la anunțul de concurs apar-
ținând Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
publicat în Ediția din data 31.05.2022 a Ziarului 
Jurnalul (Cotidian Național), nr.1.149 (8.461) 
rubrica: Supliment Anunțuri Mica Publicitate, 
Oferte serviciu, pagina 17, prin care venim cu 
următoarele precizări: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina anunță amânarea concursului 
organizat pentru ocuparea a 4 posturi vacante 
de infirmier, grad profesional debutant,  nivel de 
studii M/G şi un post vacant de infiemieră, nivel 
de studii G, pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, conform Deciziei nr.1963/09.06.2022, 
emisă de Managerul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina care a fost publicat pe site-ul 
unității cu Anunțul nr.15882/19.05.2022, astfel: 
Proba scrisă se va susține în data de 06.07.2022, 
ora 09.00; Proba de interviu se va susține în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Restul condițiilor răman neschim-
bate.

l Anunt. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central: “Dr.Carol Davila”-Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi: 3 posturi vacante /pe perioadă nedeter-
minată de asistent medical/ (studii superioare)- 
specialitatea medicină generală conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice nivel studii superi-
oare; diplomă licenţă în specialitatea asistenţă 
medicală generală, însoţită de suplimentul 
descriptiv;diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; 
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certificat reatestare profesională, dupa caz; 
certificat membru OAMGMAMR: asistent 
medical generalist licenţiat. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical generalist 
licenţiat, avizat şi valabil la data concursului sau 
de adeverinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de: OAMGMAMR; nivel acces la infor-
maţii clasificate, sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime minim 6 luni ca asis-
tent medical:specialitatea medicină generală (să 
nu dețină gradul principal ca asistent medical 
generalist). Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă 11.07.2022 ora 09.00, interviu: 
18.07.2022 şi 19.07.2022 ora 09.00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar Central: 
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este 20.06.2022-
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
s cu mc.ro  la  r ubr ic a :  “Ca r iere” ş i  l a 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60 interior 1221; 6 posturi vacante/ 
pe perioadă nedeterminată de:asistent medical/
(studii postliceale)-specialitatea medicină gene-
rală conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel studii-postliceale; diplomă şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în 
specialitatea medicină generală; diplomă bacala-
ureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau 
foaia matricolă, după caz; certificat reatestare 
profesionala, dupa caz; certificat membru 
OAMGMAMR- asistent medical generalist. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist, avizat şi valabil la data 
concursului sau de adeverinţa pentru participare 
la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel 
acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii 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 generalist/(să nu dețină 
gradul principal ca asistent medical generalist). 
Concursul se va desfăşura astfel:proba scrisă: 
11.07.2022 ora 09.00, interviu 18.07.2022 şi 
19.07.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central-“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este 20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sect.1-tel. 021.319.30.51-60 
interior 1221; 1 .post vacant /pe perioadă nedeter-
minată de:asistent medical licențiat în nutriție şi 
dietetică debutant /(studii superioare) conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel 
studii-superioare; diplomă licență în speciali-
tatea nutriție şi dietetică, însoțită de suplimentul 
descriptiv; diplomă bacalaureat, însoţită de 
suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după 
caz; certificat membru OAMGMAMR-asistent 
medical licențiat în nutriție şi dietetică. Certifi-
catul va fi însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent medical 
licențiat în nutriție şi dietetică, avizat şi valabil la 
data concursului sau de adeverinţa pentru parti-
cipare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel acces la informaţii clasificate, sau acordul 
scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: - Concursul se va desfăşura astfel proba 
scrisă 11.07.2022 ora 09.00, interviu 18.07.2022 
ora:09.00, la sediul:Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central-“Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 20.06.2022-01.07.2022. Relaţii supli-
mentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“Ca-
riere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 
88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60 interior.1711;2.
posturi vacante/pe perioadă nedeterminată de: 
asistent medical/(studii postliceale)-specialitatea 
radiologie conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel studii-postliceale;diplomă şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în 
specialitatea radiologie; diplomă bacalaureat, 
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz; certificat reatestare profesi-
onala, dupa caz; certificat membru OAMG-
MAMR-asistent medical-specialitatea radiologie. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent medi-
cal-specialitatea radiologie, avizat şi valabil la 
data concursului sau de adeverinţa pentru parti-
cipare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel acces la informaţii clasificate, sau acordul 
scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime minim 6 luni ca asistent medical-speci-
alitatea radiologie (să nu dețină gradul principal 
ca asistent medical-specialitatea radiologie). 
Concursul se va desfăşura astfel proba scrisă 
11.07.2022 ora 09.00, interviu 18.07.2022 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central-“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022 Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60 interior 1221; 4 posturi vacante /

pe perioadă nedeterminată de asistent medical/
(studii postliceale)-specialitatea laborator 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:-
nivel studii-postliceale; diplomă şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă studii postliceale prin 
echivalare conf.H.G. nr. 797/1997, în specialitatea 
laborator;diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după 
caz;certificat reatestare profesionala, dupa caz; 
certificat membru OAMGMAMR-asistent medi-
cal-specialitatea laborator. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical-specialitatea 
laborator, avizat şi valabil la data concursului sau 
de adeverinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la infor-
maţii clasificate, sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime minim 6 luni ca asis-
tent medical-specialitatea laborator (să nu dețină 
gradul principal ca asistent medical-specialitatea 
laborator). Concursul se va desfăşura astfel 
proba scrisă 11.07.2022 ora 09.00, interviu 
18.07.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central-“Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este 20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51- 60 
interior 1221; 2 posturi vacante /pe perioadă 
nedeterminată de asistent medical debutant/
(studii postliceale)-specialitatea laborator 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:-
nivel studii-postliceale;diplomă şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în speciali-
tatea laborator;diplomă bacalaureat, însoţită de 
suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după 
caz;certificat reatestare profesionala, dupa caz;-
certificat membru OAMGMAMR-asistent medi-
cal-specialitatea laborator. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical-specialitatea 
laborator, avizat şi valabil la data concursului sau 
de adeverinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de OAMGMAMR; nivel acces la infor-
maţii clasificate, sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: - Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă 11.07.2022 ora 
09.00, interviu 18.07.2022 ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central-“Dr.Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60 interior 1221; 13 posturi 
vacante/pe perioadă nedeterminată de infirmieră 
debutant/(studii generale) conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice nivel studii minim 
generale; act doveditor al studiilor absolvite; nivel 
acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime:-. 
Concursul se va desfăşura astfel proba 
scrisă:11.07.2022 ora 12.00, interviu 18.07.2022 şi 
19.07.2022 ora.09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central-“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este 20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60 
interior 1221; 17 posturi vacante/ pe perioadă 
nedeterminată de îngrijitoare/(studii generale) 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel studii-minim generale; act doveditor al 
studiilor absolvite;nivel acces la informaţii clasi-
ficate, sau acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: nu e cazul. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă-11.07.2022 ora 
12,00, interviu: 18.07.2022 şi 19.07.2022 ora 09.00, 
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60 interior. 1221; 3.posturi vacante 
/pe perioadă nedeterminată de brancardier/ 
(studii generale) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice nivel studii-minim generale; 
act doveditor al studiilor absolvite; nivel acces la 
informaţii clasificate, sau acordul scris al candi-
datului 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 nu e cazul. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă 
11.07.2022 ora 12,00, interviu 18.07.2022 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central-“Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1-tel. 
021.319.30.51-60 interior. 1911; 1 post vacant/ pe 

perioadă nedeterminată de autopsier debutant /
(studii medii) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii-medii;diplomă 
bacalaureat sau diplomă absolvire a liceului, 
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz;nivel acces la informaţii 
clasificate, sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”;vechime:- Concursul se va 
desfăşura astfel proba scrisă 11.07.2022 ora 12.00, 
interviu 18.07.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central-“Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este 20.06.2022-
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
M i rc e a  Vu lc ă ne s cu n r.88 ,  s e c t .1- t e l . 
021.319.30.51-60 /interior. 5212; 1. post vacant/ pe 
perioadă nedeterminată de psiholog practicant/ 
(studii superioare) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii-superioare; 
diplomă licență însoțită de supliment descriptive 
sau foaie matricolă, după caz;diplomă bacalau-
reat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz;să dețină atestate de liberă 
practică, în următoarele specialități psihologie 
clinică, psihologie aplicată în domeniul securi-
tății naționale;nivel acces la informaţii clasifi-
cate, sau acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime 1 an vechime ca psiholog 
stagiar. Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă: 11.07.2022 ora 09.00, interviu-18.07.2022 
ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central-“Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 20.06.2022-01.07.2022. Relaţii supli-
mentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“-
Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 
88, sect.1-tel. 021.319.30.51-60 interior 1232; 1 
post vacant/ pe perioadă nedeterminată de:in-
giner debutant/(studii superioare) conform: H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel studii-di-
plomă licență în ştiințe inginereşti;act doveditor 
de absolvire a studiilor-diplomă licență însoțită 
de supliment descriptive sau foaie matricolă, 
după caz;diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după 
caz;nivel acces la informaţii clasificate, sau 
acordul scris al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: - Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă 11.07.2022 ora 09.00, interviu: 
18.07.2022 ora 09.00, la sediul: Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central-“Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este:20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-60/
interior.1042; 1 post vacant/pe perioadă nedeter-
minată de şef birou gr. II/(studii superioare) 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice 
nivel studii superioare-economice, juridice sau 
filologie;act doveditor de absolvire a studiilor-di-
plomă licență însoțită de supliment descriptive 
sau foaie matricolă, după caz; diplomă bacalau-
reat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz; certificat competențe ling-
vistice eliberat de o instituție acreditată de 
Ministerul Educației şi Cercetării/ (limba engleză 
şi o limbă de circulație internațională); nivel 
acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime: minim 5 
ani vechime în specialitate. Concursul se va 
desfăşura astfel:proba scrisă:11.07.2022 ora:09.00, 
interviu:18.07.2022 ora:09.00, la sediul:Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este 20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 021.319.30.51-60/
interior.1221; 1 post vacant/pe perioadă nedeter-
minată de referent specialitate debutant/(studii 
superioare) conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel studii-superioare; act doveditor 
absolvire a studiilor-diplomă licență însoțită de 
supliment descriptive sau foaie matricolă, după 
caz; diplomă bacalaureat, însoţită de suplimentul 
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certi-
ficat competențe lingvistice eliberat de o insti-
tuție acreditată de Ministerul Educației şi 
Cercetării/(limba engleză şi o limbă de circulație 
internațională); nivel acces la informaţii clasifi-
cate, sau acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime:-. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă: 11.07.2022 ora: 12.00, 
interviu: 18.07.2022 ora 09.00, la sediul: Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 20.06.2022-
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
s cu mc.ro  la  r ubr ic a :  “Ca r iere” ş i  l a 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
r e ş t i ,  S t r. M i r c e a  Vu l c ă n e s c u  n r. 8 8 , 
sect.1-tel.021.319.30.51/60 interior.1221;1.post 

vacant/pe perioadă nedeterminată de.şef birou 
g r . I I / ( s t u d i i  s u p e r i o a r e )  c o n f o r m 
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice:nivel 
studii-superioare diplomă licență în ştiințe 
economice;act doveditor de absolvire a studii-
lor-diplomă licență însoțită de supliment descrip-
tive sau foaie matricolă, după caz;diplomă 
bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv 
sau foaia matricolă, după caz; nivel acces la 
informaţii clasificate, sau acordul scris al candi-
datului 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 5.
ani vechime în specialitate. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă: 11.07.2022 ora 
09.00, interviu: 18.07.2022 ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 
021.319.30.51/60 interior/1536; 1 post vacant/pe 
perioadă nedeterminată de:contabil debutant/
(studii medii) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii-medii; act dove-
ditor de absolvire a studiilor-diplomă absolvire a 
învățământului postliceal de specialitate sau 
diplomă de bacalaureat însoțită de supliment 
descriptive sau foaie matricolă, după caz;nivel 
acces la informaţii clasificate, sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”;vechime:-. 
Concursul se va desfăşura astfel:proba scrisă: 
11.07.2022 ora 09.00, interviu:18.07.2022 
ora:09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 20.06.2022-01.07.2022. Relaţii supli-
mentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, 
sect. 1-tel. 021.319.30.51.60/ interior.1536; 2 
posturi vacante /pe perioadă nedeterminată de 
economist debutant/(studii superioare) conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice nivel studii 
superioare în ştiințe economice;act doveditor de 
absolvire a studiilor-diplomă licență însoțită de 
supliment descriptive sau foaie matricolă, după 
caz;diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după 
caz;nivel acces la informaţii clasificate, sau 
acordul scris al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime:-. Concursul se va desfăşura 
astfel proba scrisă-11.07.2022 ora 09.00, interviu 
18.07.2022 ora 09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central.“Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este 20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro 
la rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sect.1-tel. 021.319.30.51-60/ 
interior 1536; 1 post vacant/pe perioadă nedeter-
minată de muncitor calificat. I/(instalator) 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel studii- minim generale; certificat calificare 
în meseria de instalator; act doveditor de absol-
vire a studiilor; nivel acces la informaţii clasifi-
cate, sau acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime minim 9 ani vechime 
în meseria de instalator. Concursul se va desfă-
şura astfel proba practică: 11.07.2022 ora 09.00, 
interviu 18.07.2022 ora 09.00, la sediul:Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central:“Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este:20.06.2022-
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
s cu mc.ro  la  r ubr ic a :  “Ca r iere” ş i  l a 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 
021.319.30.51-60/ interior 1712; 1 post vacant/ pe 
perioadă nedeterminată de muncitor calificat.
III/(electrician) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice nivel studii minim generale;-
certificat calificare în meseria de electrician;act 
doveditor de absolvire a studiilor; nivel acces la 
informaţii clasificate, sau acordul scris al candi-
datului 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 între 3 şi 6 
ani vechime în meseria de electrician. Concursul 
se va desfăşura astfel:proba practică: 11.07.2022 
ora:09.00, interviu:18.07.2022 ora 09.00, la sediul: 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central/“Dr.Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs 
este:20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare 
pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi 
la S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 
1-tel.021.319.30.51/60 interior/1712;1.post vacant/
pe perioadă nedeterminată de: muncitor califi-
cat.I/(dulgher) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii-minim generale; 
certificat calificare în meseria de dulgher; act 
doveditor de absolvire a studiilor; nivel acces la 
informaţii clasificate, sau acordul scris al candi-
datului 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 9 

ani vechime în meseria de dulgher. Concursul se 
va desfăşura astfel:proba practică: 11.07.2022 
ora:09.00, interviu:18.07.2022 ora09.00, la sediul: 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este 20.06.2022–
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ulwww.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C 
“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sect .  1,  tel . 
021.319.30.51 /60 interior.1712;1.post vacant pe/
perioadă nedeterminată de referent debutant 
(studii medii) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel studii medii; diplomă de 
absolvire a învăţământului postliceal de speciali-
tate sau diplomă bacalaureat, însoţită de supli-
mentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; 
nivel acces la informaţii clasificate sau acordul 
scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime:-. Concursul se va desfăşura astfel proba 
scrisă: 12.07.2022 ora:12.00, interviu: 19.07.2022 
ora 09.00, la sediul:Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 20.06.2022-01.07.2022. Relaţii supli-
mentare pe site-ul:www.scumc.ro la rubrica:“Ca-
riere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, 
sect.1-tel. 021.319.30.51/60 interior 1133; 1 post 
vacant/pe perioadă nedeterminată de:economist 
debutant (studii superioare) conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel studii-superi-
oare în ştiinţe economice; diplomă licenţă în 
specialitate, însoţită de suplimentul descriptiv 
(foaia matricolă); diplomă bacalaureat, însoţită 
de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, 
după caz; nivel de acces la informaţii clasificate 
sau acordul scris al candidatului privind verifi-
carea 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 desfăşura 
astfel:proba scrisă:12.07.2022 ora 12.00, interviu: 
19.07.2022 ora: 09.00, la sediul:Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este:20.06.2022-01.07.2022. 
Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la 
rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcă-
nescu nr. 88, sect. 1–tel. 021.319.30.51 /60.inte-
r ior/1912;  1  pos t  vac a nt /pe per ioadă 
nedeterminată de referent de specialitate debu-
tant (studii superioare) conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice nivel studii superi-
oare; diplomă licență, însoțită de suplimentul 
descriptiv (foaia matricolă); diplomă bacalaureat, 
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz; nivel acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: - Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă 12.07.2022 ora 
09.00, interviu: 19.07.2022 ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central/“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1–tel. 
021.319.30.51 /60 interior /1912; 1 post vacant/ pe 
perioadă nedeterminată de referent de speciali-
tate debutant/(studii superioare) conform H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice nivel studii:supe-
rioare; diplomă licenţă însoţită de suplimentul 
descriptiv (foaia matricolă); diplomă bacalaureat, 
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz;nivel acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime:-. Concursul se va 
desfăşura astfel proba scrisă 12.07.2022 ora 
12,00, interviu 19.07.2022 ora 09,00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs este 
20.06.2022-01.07.2022. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1-tel. 
021.319.30.51/60 interior 1061; 1 post vacant/pe 
perioadă nedeterminată de consilier juridic gr. 
IA/(studii superioare) conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice:nivel studii:superioare în speci-
alitate; diplomă licenţă însoţită de suplimentul 
descriptiv (foaia matricolă); diplomă bacalaureat, 
însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia 
matricolă, după caz; nivel acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime:minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă 12.07.2022 ora 09.00, 
interviu: 19.07.2022 ora 09,00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este:  20.06.2022-
01.07.2022. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, sect .  1-tel . 
021.319.30.51/60 interior. 1025
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CITAȚII
l Pârâta Micliuc Loreley este citata la judecă-
toria Săveni la data de 14.07.2022 în dosarul 
2187/297/2020 pentru succesiune.

l Tudor Dana-Florentina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, bld.Ghencea nr.38, bl.
C63, sc.B, et.4, ap. 42, sector 6 este citată pentru 
a se prezenta personal în data de 09 septembrie 
2022, ora 11.00, sala 209, Complet nr. 4 la Jude-
cător ia Sectorulu i 6 în dosarul c iv i l 
nr.4891/303/2022 ce are ca obiect declararea 
morții sale pe cale judecatorească.

l Subsemnata Marica Ana-Maria, în calitate de 
fiică a lui Marica Vasile, anunț termenul de 
judecată în procesul privind declararea judecă-
torească a morții tatălui meu, Marica Vasile, 
născut la data de 15 august 1959, în cadrul 
dosarului cu numărul 12/179/2022, aflat pe rolul 
Judecătoriei Babadag, la data de 26 iunie 2022, 
ora 09.00, complet C2. Numitul Marica Vasile 
este invitat să se prezinte la termenul de jude-
cată mai sus menționat.

l Chemare în instanță: Tribunalul Teleorman 
Alexandria. Stănescu Stan Anghel cheamă în 
instanță în dosarul nr. 3458/292/2020 camera 
Civil, Complet C2a, în data de 14 septembrie 
2022, ora 09.00, în calitate de reclamant, în 
proces cu Dumitra (Belea) Elena, în calitate de 
pârât și alții. Obiectul dosarului: declararea 
judecătorească a morții.

l Numitul Urim Kurtaj, cu domiciliul în 
Germania, 40589 Dusseldorf, Am Langen 
Weihner  39, este chemat la Judecătoria Horezu, 
în dosar nr. 2743/241/2021, având termen în 
22.06.2022.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in proce-
dura generala a falimentului in dosarul nr. 
3818/105/2021, Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 357  din data de 10.06.2022 privind 
pe Decoprim Renovation Construction SRL, cu 
urmatoarele termenele: depunere declarații 
creanță nascute dupa deschiderea procedurii 
22.07.2022, întocmirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 22.08.2022, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 22.09.2022.

l Korolis SRL, titular al proiectului „ampla-
sare stație de spălare-sortare și concasare agre-
gate minerale, intravilan Comuna Umbrărești, 
T24, P120, Județul Galați”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare cu evaluarea impactului asupra mediului, 
cu evaluare adecvată și fără evaluarea impac-
tului asupra corpurilor de apă de către A.P.M. 
Galați, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului și a procedurii de 
evaluare adecvată pentru proiectul „amplasare 
stație de spălare-sortare și concasare agregate 
minerale, intravilan comuna Umbrărești, T24, 
P120, Județul Galați”, propus a fi amplasat în 
sat Condrea, comuna Umbrărești, T24, P120, 
județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consultate 
la următoarea adresă de internet (http://www.
anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-regle-
mentare). Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.
anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pegina de internet a A.P.M. 
Galați. Publicul interesat poate depune propu-
neri în ceea ce privește conținutul raportului 
privind impactul asupra mediului în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a A.P.M. Galați.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a 
autorizației de mediu pentru obiectivul Super-
market „Penny”, amplasat în Municipiul Târgu 
Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 44, județul 
Covasna. Eventualele propuneri și sugestii din 
partea publicului privind activitatea menționată 
vor fi transmise în scris și sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Covasna, din municipiul Sfântu Gheorghe, 
B.dul Grigore Bălan, nr. 10, județul Covasna, în 
zilele de luni – joi, între orele 8.00 –16.30 și 
vineri între orele  8.00 –14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l Unitatea administrativ- teritorială Beceni din 
județul Buzău anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului 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 publicității 
imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare”. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei Beceni și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau/BECENI

l SC Restaurant Bacolux SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii documentatiei în 
vederea obținerii autorizației de mediu pentru 
activitățile: CAEN 5510- Hoteluri și alte facili-
tăți de cazare similare și CAEN 5610- Restau-
rante, pentru punctul de lucru aflat in 
Bulevardul 23 August, Nr.6, Oraș Eforie, Loc. 

Eforie Nord, Jud.Constanța (Hotel Hefaistos). 
Obsevațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Constanta, 
Str.Unirii, Nr.23, Constanța.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu de către SC Atlas 
Concept SRL. SC Atlas Concept SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
construire două hale (P) șI grup administrativ, 
propus a fi amplasat în T5, P50/2/1, 50/3, nr: 
CAD. 54385, Sat Șindrilița, comuna Găneasa, 
jud.Ilfov. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, București și la sediul SC 
Atlas Concept SRL, str.Mircea Vodă, nr.14A, 
comuna Afumați, jud.Ilfov, în zilele de luni-vi-
neri, orele 11.00-13.00. Observațiile publicului se 
primesc la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, București.

l Radu Axente-Gabriel, titular al proiectului 
construire depozit mase plastice, alei carosabile 
și pietonale, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Prahova (autoritatea competentă pentru 
protecția mediului), în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului*), de a 
nu se supune procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
construire depozit mase plastice, alei carosabile 
și pietonale, propus a fi amplasat în jud.
Prahova, comuna Bărcănești, sat Tătărani, str. 
Lotusului nr.12, nr. Cadastral 25448. 1.Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM 
Prahova din Ploiești, str.Gh.Gr. Cantacuzino, 
nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
13.00, precum și la următoarea adresa de 
internet http://apmph.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta 
prin prezenta, numirea acesteia in calitate de  
lichidator judiciar  a debitoarei Miro Rodiema 
SRL cu sediul in București, Sectorul 2, Strada 
Călușei, Nr. 39, Ap. 1, Cod unic de înregistrare: 
38340867, Număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/17249/2017, cu indeplinirea atributiilor 
prevazute de legea 85/2014, conform  incheierii 
de sedinta  din data de 09.06.2022 pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a Civila in 
dosar nr. 37661/3/2021, prin care s-a dipus înlo-
cuirea lichidatorului judiciar CII Tanasă Cristi-
na-Mădălina cu lichidatorul judiciar  Evrika 
Insolvency IPURL.  

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 
889/246/2022, cu termen de judecată la data de 
20.07.2022 petentul Tolan Gheorghe, solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune, prin joncţiunea posesiilor, asupra 
imobilului identificat în CF nr. 307828 Pâncota 
(CP vechi 2382 Măderat), nr. top. 995-1060/c/2/9, 
compus din intravilan in localitatea Măderat in 
suprafaţă de 1439 mp, asupra căruia figurează 
ca proprietar tabular sub B1 Bulzan Savu. 
Petentul susține că folosește acest imobil de 
peste 30 de ani, prin jonctiunea posesiilor cu 
antecesorii, exercitând o posesie pașnică, 
publică, continuă și sub nume de proprietar. În 
urma acesteia sunt somaţi, în baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, toţi cei interesați ca 
DE ÎNDATĂ să înainteze opoziţie la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz contrar, in termen de 
o lună de la această ultimă publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul in Timisoara, str.
Nicu Filipescu nr. 4, ap.14, jud. Timis si sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coor-
donator Serban Valeriu, in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - în faliment, in bancruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. George 
Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, ap.3, cam.2, jud.
Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 
conform Sentintei nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019, în 
temeiul art. 53 alin. (1) și art.  58 alin. (1) lit. g) 
din Legea 85/2014, coroborat cu dispozitiile 
OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfășurării reuniunilor organelor statutare, 
convoacă Adunarea Generală a Asociatilor SC 
D &G Agricolture Enterprise SRL care se va 
desfășura în DATA de 20.06.2022, ORA 1400, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, județul Mehe-
dinți. Ordine de zi: 1. Constatarea incetarii 
mandatului administratorului special domnul 
Conversano Antonio, conform Adresei inregis-
trate la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 205 

din data de 08.06.2022. 2. Desemnarea unui 
administrator special care să reprezinte intere-
sele societății și ale asociatilor și care să parti-
cipe la procedura de faliment a debitorului SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia.  Accesul Asocia-
tilor la Adunarea Generală se face în baza 
procurii speciale acordată persoanei fizice/juri-
dice care îi reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, asociatii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub semnătură și cu 
aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor 
cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi.  
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
solicitam ca transmiterea voturilor sa se reali-
zeze in conformitate cu dispozitiile art. 3 din 
OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfășurării reuniunilor organelor statutare, la 
adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.
ro. Consultant Insolventa S.P.R.L. Filiala Timis 
prin  Asociat coordonator - practician în  insol-
vență ec. Serban Valeriu in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL 

l Convocator. Subscrisa, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul  in Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 31215824, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0649, prin asociat 
coordonator Popescu Emil in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei  SC Green Valley 
SRL – în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. George Cosbuc 
nr.3A, camera 5, sc.1, et.Subsol, ap.3, jud. Mehe-
dinti, J25/24/2017, CUI: 18798259, conform 
Sentintei nr. 20 din 02.03.2022 pronuntata de 
Tr ibuna lu l  Mehedint i  in dosaru l  nr. 
2844/101/2020*, în temeiul art. 53 alin. (1) și art.  
58 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2014, coroborat cu 
dispozitiile OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adop-
tarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfășurării reuniunilor organelor 
statutare, convoacă Adunarea Generală a 
Asociatilor SC Green Valley SRL care se va 
desfășura în DATA de 20.06.2022, ORA 1430, la 
sediul lichidatorului judiciar Consultant Insol-
venta SPRL din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinți. Ordine de zi: 1. Consta-
tarea incetarii mandatului administratorului 
special domnul Conversano Antonio, conform 
Adresei inregistrata la biroul lichidatorului 
judiciar sub nr. 170 din data de 08.06.2022. 2. 
Desemnarea unui administrator special care să 
reprezinte interesele societății și ale asociatilor și 
care să participe la procedura de faliment a 
debitorului SC Green Valley SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia.  Accesul Asocia-
tilor la Adunarea Generală se face în baza 
procurii speciale acordată persoanei fizice/juri-
dice care îi reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, asociatii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub semnătură și cu 
aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor 
cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi.  
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
solicitam ca transmiterea voturilor sa se reali-
zeze in conformitate cu dispozitiile art. 3 din 
OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfășurării reuniunilor organelor statutare, la 
adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.
ro. Consultant Insolventa S.P.R.L.  prin  Asociat 
coordonator - practician în  insolvență ec. 
Popescu Emil in calitate de lichidator judiciar al 
SC Green Valley SRL.

l Administratorul Unic a l Societăț i i 
COMRIMET SA, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați 
sub numărul J17/10/1991, având Codul Unic de 
Înregistrare RO1650060 și capitalul social 
subscris și vărsat de 9.333.395Lei, cu adresa de 
poștă electronică sccomrimetsa@gmail.com, în 
temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, convoacă  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor (AGEA), pentru data de 22.07.2022, ora 
11.00, la sediul societății din Galaţi, Str. Drumul 
Viilor nr.100, Județul Galaţi. Dacă nu sunt înde-
plinite condițiile de validitate la prima convo-
care, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), 
pentru data de 23.07.2022, ora 11.00, cu aceeași 
ordine de zi și în același loc. La adunarea gene-
rală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe 
și să voteze acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor la data de 12.07.2022, considerată 
dată de referință, conform art.123 alin.2 din 
Legea nr.31/1990. Adunarea generală extraordi-
nară a acționarilor va avea pe ordinea de zi 
următoarele puncte: 1.Aprobarea valorificării 
prin vânzare la cel puțin prețul stabilit prin 
rapoarte de evaluare a următoarelor imobile din 
patrimoniul societății, conform notelor de 
fundamentare ce vor fi intocmite de adminstra-
torul unic: -Imobil situat în Orașul Filiași, B-dul.
Racoțeanu, bl.I6, sc.1, ap.19, Județul Dolj, 
compus din 1 cameră, suprafața utilă de 
24,60mp, -Imobil situat în Municipiul Băilești, 
Str.Locotenent Becherescu nr.4, bl.D, sc. 4, et. 3, 
ap.13, Județul Dolj, compus din 3 camere, supra-
fața utilă de 44,40mp., -Imobil situat în Munici-
piul Brăila, Str. Ancorei nr. 23, Județul Brăila, 
-Imobil situat în Orașul Chișinău, or.Codru, Str. 
Cobzarilor nr. 152, Republica Moldova, supra-
fața utilă de 256,00mp. +teren de 0,0391ha. 2. 
Împuternicirea (cu posibilitate de substituire) a 
administratorului unic, pentru încheierea 
promisiunilor si contractelor de vânzare, după 

caz. 3. Aprobarea modificării următoarelor arti-
cole din Actul constitutiv, care vor avea urmă-
toarele conținuturi: Art. 1 Acționarii societății. 
LISTĂ DE ACȚIONARI PERSOANE FIZICE 
SI JURIDICE. Structura acționariatului este 
evidențiată în Registrul acționarilor ținut de 
societate. Art. 2. Forma juridică, firma, 
emblema, sediul, durata, dezmembraminte, sedii 
secundare. Societatea este persoană juridică 
romană, având forma juridică de ”societate pe 
acțiuni” care iși desfășoară activitatea în confor-
mitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea 
31/1990 privind societățile, cu modificările și 
completările ulterioare, și cu legislația română în 
vigoare. Obligațiile sociale ale societății sunt 
garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar 
al societății răspunde numai până la concurența 
capitalului social subscris. Durata de funcțio-
nare a societății este nedeterminată. Societatea 
va putea înființa sau desființa sedii secundare –
sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte 
asemenea unități fără personalitate juridică- în 
temeiul hotărârii adunării generale extraordi-
nare a acționarilor. Celelalte paragrafe din art.2 
rămân neschimbate. Art.4.Capitalul social, 
dividendele, participarea acționarilor la beneficii 
și pierderi. Capitalul social al societății este de 
9.333.395Lei numerar.  Capitalul social este 
integral subscris de 9.333.395Lei și vărsat de 
9.333.395 Lei, împărțit în 3.733.358 acțiuni nomi-
native în valoare nominală de 2,5Lei fiecare. 
Capitalul social al societății poate fi modificat în 
baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 
conform prezentului act constitutiv. Prestațiile 
în muncă sau servicii nu pot constitui aport la 
majorarea capitalului social. Capitalul social se 
poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau 
prin majorarea valorii nominale a acțiunilor 
existente în schimbul unor noi aporturi în 
numerar și/sau în natură. Hotărârea adunării 
generale pentru majorarea capitalului social se 
va publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul 
dreptului de preferință un termen de cel puțin o 
lună, cu începere din ziua publicării. Capitalul 
social nu va putea fi majorat și nu se vor putea 
emite noi acțiuni până când nu vor fi fost 
complet plătite cele din emisiunea precedentă. 
Dacă majorarea capitalului social se face prin 
aporturi în natură, adunarea generală care a 
hotărât aceasta va propune judecătorului-de-
legat numirea unuia sau mai multor experți 
pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile 
art.38 și art. 39 din Legea nr.31/1991, republi-
cată. Hotărârea adunării generale privind 
majorarea capitalului social produce efecte 
numai în măsura în care este adusă la îndepli-
nire în termen de un an de la data adoptării. 
Reducerea capitalului social va putea fi făcută 
numai după trecerea a 2 luni de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordi-
nare a acționarilor. Hotărârea va trebui să 
respecte minimul de capital social, atunci când 
legea îl fixează, să arate motivele pentru care se 
face reducerea și procedeul ce va fi utilizat 
pentru efectuarea ei. Dacă se constată o pierdere 
a activului net, capitalul social va trebui reîn-
tregit sau redus înainte de a se putea face vreo 
repartizare sau distribuire de profit. Fiecărui 
acționar i se plătește cota de participare din 
profitul net realizat anual sub formă de divi-
dende. Plata dividendelor cuvenite se va efectua 
în conformitate cu prevederile prezentului act 
constitutiv. Dividendele se distribuie acționarilor 
proporțional cu cota de participare la capitalul 
social  vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se 
prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul 
stabilit de adunarea generală a acționarilor sau, 
după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data aprobării situației 
financiare anuale aferente exercițiului financiar 
încheiat. În caz contrar, societatea va plăti 
daune-interese pentru perioada de întârziere, la 
nivelul dobânzii  legale, dacă prin actul consti-
tutiv sau prin hotărârea adunării generale a 
acționarilor care a aprobat situația financiară 
aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a 
stabilit o dobândă mai mare. Nu se vor putea 
distribui dividende decât din profituri determi-
nate potrivit legii. Dividendele plătite contrar 
acestor dispoziții se restituie, dacă societatea   
dovedește că acționarii au cunoscut neregulari-
tatea distribuirii sau, în împrejurările existente, 
trebuiau să o cunoască. Dreptul la acțiunea de 
restituire a dividendelor plătite contrar acestor 
prevederi se prescrie în termen de 3 ani de la 
data distribuirii lor. Din profitul societății se va 
prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru 
formarea fondului de rezervă, până ce acesta va 
atinge minimum a cincea parte din capitalul 
social. Art. 5. Acțiunile. Toate acțiunile emise de 
societate sunt nominative. Acțiunile nominative 
pot fi emise în formă materială, pe suport de 
hârtie sau în foră  dematerializată, caz în care se 
înregistrează în registrul acționarilor. Fiecărui 
acționar i se va elibera un certificat de acționar 
care atestă calitatea de acționar și proprietar al 
acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă 
materială. Certificatul de acționar va cuprinde 
mențiunile prevăzute de art.92 alin.2 și 3 din 
Legea 31/1990, privind societățile, precum și 
numărul, categoria și valoarea nominală a acți-
unilor, proprietate a acționarului, poziția la care 
acesta este înscris în registrul acționarilor și, 
după caz, numărul de ordine al acțiunilor. Acți-
unile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai 
mică decât valoarea nominală. Fiecare acțiune 
conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală, 
dreptul de a alege și de a fi ales în organele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea 
beneficiilor, conform prezentului act constitutiv. 
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la 

dispozițiile actului constitutiv. Acționarii nu 
răspuns pentru datoriile societății fiind obligați 
numai să verse capitalul social subscris. Dreptu-
rile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiu-
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor 
persoane. Acțiunile sunt indivizibile. Când o 
acțiune nominativă devine proprietatea mai 
multor persoane, societatea nu este obligată să 
înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane 
nu vor desemna un reprezentant unic pentru 
exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. 
Atât timp cât o acțiune este proprietatea indi-
viză sau comună a mai multor persoane, acestea 
sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efec-
tuarea vărsămintelor datorate. Acțiunile trebuie 
să poarte semnătura administratorului unic, 
respectiv a directorului general unic. Acțiunile 
au valoare egală și conferă posesorilor drepturi 
egale. Se pot emite acțiuni preferențiale cu divi-
dend prioritar fără drept de vot, ce conferă titu-
larului: a)dreptul la un dividend prioritar 
prelevat asupra beneficiului distribuibil al exerci-
țiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări; 
b)drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni 
ordinare, inclusiv dreptul de a participa la 
adunarea generală, cu excepția dreptului de vot. 
Acțiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, 
nu pot depăși o pătrime din capitalul social și 
vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile 
ordinare. Administratorul unic, directorii, 
precum și cenzorii societății nu pot fi titulari de 
acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot. 
Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nomi-
native emise în formă materială se transmite 
prin declarație făcută în registrul acționarilor și 
prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de 
cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. 
Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nomi-
native ,emise în formă dematerializată se trans-
mite prin declarație făcută în registrul 
acționarilor, semnată de cedent și de cesionar 
sau de mandatarii lor. Societatea va ține 
evidența acțiunilor și a acționarilor într-un 
registru care menționează numele și prenumele, 
codul numeric personal, denumirea, domiciliul 
sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, 
precum și vărsămintele făcute în contul acțiu-
nilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de 
art.177 alin.1 din Legea 31/1990, privind societă-
țile. Registrele societății vor fi ținute prin grija 
administratorului unic la sediul societății, sau 
după caz de către o societate de registru inde-
pendent, potrivit legii. Art. 6. Conducerea 
societății. Conducerea societății se face de către 
acționari în adunări generale ordinare  sau 
extraordinare, ale căror atribuții sunt prevăzute 
în Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Acționarii își exercită 
dreptul de vot în adunarea generală proporți-
onal cu numărul acțiunilor pe care le posedă. 
Adunarea generală ordinară se întrunește cel 
puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la înche-
ierea exercițiului financiar. Adunarea generală 
extraordinară se întrunește ori de câte ori este 
necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile 
sale. Atribuțiile adunării generale extraordinare 
sunt cele prevăzute de lege cu excepția celor 
referitoare la: mutarea sediului, schimbarea 
obiectului de activitate, majorarea capitalului 
social, înființarea sau desființarea de sedii 
secundare- sucursale, agenții, reprezentanțe sau 
alte asemenea unități fără personalitate juridică- 
pe care adunarea generală extraordinară, în 
temeiul art.114 alin.1 din Legea 31/1990, privind 
societățile, le poate delega administratorului 
unic. Adunarea generală este convocată de 
administratorul unic, ori  de câte ori este 
necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai 
mic de 30 de zile de la publicarea convocării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Convocarea se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele 
de larga răspândire. Prin excepție, dacă toate 
acțiunile societății sunt nominative, convocarea 
poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau 
transmisă electronic, având încorporată, atașată 
sau logic asociată semnătura electronică extinsă, 
expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data 
ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă 
în registrul asociaților. Schimbarea adresei nu 
poate fi opusă societății dacă nu i-a fost comuni-
cată în scris de acționar. Convocarea va 
cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și 
ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor 
problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor 
adunării. În convocarea pentru prima adunare 
generală se va putea fixa data și pentru a doua 
adunare, în cazul în care la prima adunare 
generală a acționarilor nu se întrunește 
cvorumul necesar. Acționarii reprezentând 
întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul 
dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală 
și să ia orice hotărâre de competența adunării, 
fără respectarea formalităților cerute pentru 
convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezen-
tați toți acționarii. În cazul în care pe ordinea de 
zi figurează numirea administratorului unic, în 
convocare se va menționa că lista cuprinzând 
informații cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcția de administrator se 
află la dispoziția acționarilor, putând fi consul-
tată și completată de aceștia. Când pe ordinea de 
zi figurează propuneri pentru modificarea 
actului constitutiv, convocarea va cuprinde 
textul integral al propunerilor. Acționarii pot 
participa și vota în adunarea generală prin 
reprezentare, în baza unei împuterniciri acor-
date pentru respectiva adunare generală. Admi-
nistratorul unic și funcționarii societății nu pot 
reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității 
hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi 
obținut majoritatea cerută. Modul de desfășu-
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rare a adunărilor generale și adoptarea hotărâ-
rilor este cel prevăzut de Legea nr.31/1990 
republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare. După constatarea îndeplinirii cerințelor 
legale și ale actului constitutiv privind ținerea 
adunării generale se va trece la dezbaterea și 
votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi. Hotă-
rârile luate de adunarea generală în limitele legii 
sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar 
pentru acționarii care nu au luat parte la 
adunare sau au votat împotrivă. Hotărârile 
adunării generale contrare legii sau actului 
constitutiv pot fi atacate în justiție în termen de 
15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, de oricare dintre 
acționarii care nu au luat parte la adunarea 
generală sau care au votat contra și au cerut să 
se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței. 
Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție 
prin care acționarul se obligă a exercita dreptul 
de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau 
propunerile formulate de societate sau de 
persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă. 
Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot 
deschis. Votul secret este obligatoriu pentru 
alegerea a cenzorilor/auditorilor interni, pentru 

revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referi-
toare la răspunderea membrilor organelor de 
administrare, de conducere și de control ale 
societății. Pentru a putea fi opozabile terților, 
hotărârile adunării generale vor fi depuse în 
termen de 15 zile la oficiul registrului comer-
țului, spre a fi menționate în registru și publicate 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 10 % din 
capitalul social vor putea cere instanței să 
desemneze unul sau mai mulți experți, însărci-
nați să analizeze anumite operațiuni din gesti-
unea societății și să întocmească un raport, care 
să le fie înmânat și totodată,  predat  oficial  
administratorului unic, precum și cenzorilor sau 
auditorilor interni ai societății, după caz, spre a 
fi analizat și a se propune măsuri corespunză-
toare. Acționarul care, într-o anumită opera-
țiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei 
alte persoane, un interes contrar aceluia al 
societății, va trebui să se abțină de la deliberările 
privind acea operațiune. Acționarul care contra-
vine acestei dispoziții este răspunzător de 
daunele produse societății, dacă fără votul său, 
nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Convocarea 
va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și 
ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt 
prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar 
în cazuri de urgență. La fiecare ședință se va 
întocmi un proces-verbal, care va cuprinde 
numele participanților, ordinea deliberărilor, 
deciziile luate, numărul de voturi întrunite și 
opiniile separate. Procesul verbal este semnat de 
către președintele de ședință și de către  admi-
nistratorul unic. Art. 7. Administratia societății. 
Societatea este administrată în sistemul unitar. 
Administratorul unic este: Bălan Costel Dănuț, 
născut la data de 03.04.1968, în mun.Brăila, jud.
Brăila, CNP 1680403093405, domiciliat în mun.
Brăila, str.Brateș nr.32, posesor CI seria XR 
nr.685136/SPCLEP Brăila/11.03.2020, cetățean 
român, numit la data de 28.11.2018 pentru o 
perioadă de 4 ani. Candidații pentru postul de 
administrator sunt nominalizați de către acțio-
nari. Pe durata îndeplinirii mandatului adminis-
tratorul nu pot încheia cu societatea un contract 
de munca; în cazul în care administratorul au 
fost desemnat dintre salariații societății, 
contractul individual de muncă este suspendat 
pe perioada mandatului. Pentru ca numirea 
unui administrator să fie valabilă din punct de 
vedere juridic, persoana  numită trebuie să o 
accepte în mod expres. Persoana numită în 
funcția de administrator trebuie să încheie o 
asigurare pentru răspundere profesională. Prin-
cipalele atribuții, ce nu pot fi delegate directo-
rilor, ale administratorului unic: a) în baza 
împuternicirii primite de la adunarea generală 
decide cu privire la: mutarea sediului societății, 
contractarea de credite în numele societății, 
extinderea obiectului de activitate al societății, 
majorarea capitalului social; b)stabilirea direcți-
ilor principale de activitate și de dezvoltare a 
societății; c) stabilirea politicilor contabile și a 
sistemului de control financiar, precum și apro-
barea planificării financiare; d) numirea și revo-
carea directorilor și stabilirea remunerației lor; e) 
supravegherea activității directorilor; f) pregă-
tirea raportului anual, organizarea adunărilor 
generale a acționarilor și implementarea hotărâ-
rilor acestora; g)introducerea cererii pentru 
deschiderea procedurii de insolvență, potrivit 
Legii 85/2014 privind procedura insolvenței. De 
asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribu-
țiile primite de către administratorului unic din 
partea adunării generale a acționarilor. Admi-
nistratorului unic poate delega conducerea 
societății unuia sau mai multor directori, 
numind pe unul dintre ei director general, stabi-
lind totodată și competențele acestora/acestuia. 
Director al societății este numai acea persoană 
căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a 
societății; orice altă persoană, indiferent de 
denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul 
societății, este exclusă de la aplicarea prezentului 
act constitutiv cu privire la directorii societății. 
Administratorului unic al societății poate fi și 
director general. Directorii sunt responsabili cu 
luarea tuturor măsurilor aferente conducerii 
societății, în limitele  obiectului  de activitate  al  
societății și cu respectarea competențelor exclu-
sive rezervate de lege sau de actul constitutiv 
adminstratorului unic și adunării generale a 
acționarilor. Modul de organizare a activității 
directorilor va fi stabilit prin decizia administra-
torului unic. Administratorului unic este însăr-
cinat cu supravegherea activității directorilor. 
Directorii vor informa administratorului unic în 
mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor 
întreprinse și asupra celor avute în vedere. 
Directorii pot fi revocați oricând de către admi-
nistratorul unic. În cazul în care revocarea 
survine fără justă cauză directorul în cauză este 
îndreptățit la plata unor daune-interese. În cazul 
în care administratorul unic deleagă directorilor 
atribuțiile de conducere a societății, puterea de a 
reprezenta societatea aparține directorului 
general. Principalele atribuții ale directorului 
general sunt: a)reprezintă societatea în relațiile 
cu terții și are putere de decizie în ceea ce 
privește operațiunile curente ale societății; b) 
propune administratorului unic structura orga-
nizatorică a societății, numărul de posturi, 
precum și normativele de constituire a compar-
timentelor funcționale și de producție; c)nego-
ciază și semnează contractul colectiv de muncă 
la nivel de societate în baza mandatului specific 
acordat de administratorul unic, d)încheie 
contracte de muncă în condițiile stabilite de 
către administratorul unic și a Codului muncii și 
concediază personalul societății; e)rezolvă orice 
problemă încredințată de administratorul unic 
al societății. După fiecare modificare a actului 

constitutiv,  administratorul unic va depune la 
registrul comerțului în termen de 15 zile actul  
modificator și textul complet al actului consti-
tutiv, actualizat cu toate modificările. Adminis-
tratorul unic înregistrează la registrul 
comerțului numele persoanelor împuternicite să 
reprezinte societatea, menționând dacă ele acți-
onează împreună sau separat. Acestea depun la 
registrul comerțului specimene de semnătură. 
Administratorului unic înregistrează la registrul 
comerțului orice schimbare a cenzorilor, 
respectiv a auditorului intern și auditorului 
financiar, după caz. Art.8.Auditul financiar. 
Situațiile financiare ale societății vor fi auditate 
de către cenzori /auditori financiari- persoane 
fizice sau persoane juridice în condițiile prevă-
zute de lege. Cenzorii /auditorii financiari vor fi 
numiți și revocați de adunarea generală și au 
atribuțiile prevăzute de legislația română în 
vigoare. Auditul intern va fi organizat potrivit 
normelor elaborate de Camera Auditorilor 
Financiari din România. Auditorul financiar al 
societății este: Societatea REAL AUDF EXPC 
SRL, cu sediul în mun.Târgoviște, Aleea Coco-
nilor nr.14, jud.Dâmbovița, înmatriculată la 
Registrul Comerțului sub nr. J5/186/2017, 
persoană juridică reprezentată de Cristea Mino-
dora, nascută la data de 16.06.1957, în com.
Rucăr, jud.Argeș, CNP 2541215170386, de cetă-
țenie română. Cenzorii /auditorii sunt obligați să 
supravegheze gestiunea societății, să verifice 
dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și 
în concordanță cu registrele, dacă acestea din 
urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea 
elementelor patrimoniale s-a făcut conform 
regulilor stabilite pentru întocmirea și prezen-
tarea situațiilor financiare. Cenzorii /auditorii 
interni vor prezenta anual adunării generale 
raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și 
pierderi, registrele societății și evaluarea patri-
moniului. Administratorului unic este obligat să 
pună la dispoziția cenzorilor/auditorilor finan-
ciari, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării 
generale, bilanțul exercițiului precedent, contul 
de profit și pierderi și raportul lor de gestiune. 
Cenzorii/auditorii interni vor aduce la cunoș-
tința administratorului unic neregulile în admi-
nistrație și încălcările dispozițiilor legale și ale 
prevederilor actului constitutiv pe care le 
constată, iar cazurile mai importante le vor 
aduce la cunoștința adunării generale. 4.Apro-
barea eliminării următoarelor articole din Actul 
constitutiv: Art.9 Durata societății. Art.10.
Dezmembrăminte, sedii secundare. 5.Aprobarea 
renumerotării articolelor din Actul constitutiv 
ca urmare a celor hotărâte la punctul 4, după 
cum urmează: Art.11 devine art.9 Dizolvarea, 
lichidarea, fuziunea și divizarea, Art.12 devine 
art.10  Dispoziții generale. 6. Aprobarea împu-
ternicirii (cu posibilitatea de substituire), a 
administratorului unic, pentru semnarea 
tuturor documentelor necesare pentru îndepli-
nirea formalităţilor necesare la Oficiul Regis-
trului Comerţului precum și oriunde va fi 
necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adunării generale. 7.Aprobarea valorificarii 
la cel mai bun preț a portofoliului de acțiuni 
deținut de Comrimet SA și împuternicirea admi-
nistratorului unic pentru negocierea și semnarea 
tuturor documentelor aferente. Au dreptul de a 
cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de 
zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 5% din capi-
talul social.  Cererile se înaintează administrato-
rului unic, în cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, în vederea publicării și aducerii 
acestora la cunoștință celorlalți acționari. Toate 
materialele privind adunarile generale și proce-
dura de vot vor fi disponibile și pot fi consultate 
la sediul Societății COMRIMET SA din Galaţi, 
Str. Drumul Viilor nr.100, Județul Galaţi, de 
Luni până Vineri între orele 10.00 și 14.00, înce-
pând cu data  de 04.07.2022. Fiecare acționar 
poate adresa administratorului întrebări în scris 
referitoare la activitatea societății, înaintea datei 
de desfășurare a adunării generale, urmând a i 
se răspunde în cadrul adunării, la adresa de 
e-mail sccomrimetsa@gmail.com

LICITAȚII
l Regia Autonomă ”Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat” prin Sucursala 
pentru Administrarea și Întreținerea Fondului 
Imobiliar, cu sediul în București, Şos. Fabrica de 
Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod poștal: 020331, 
Nr.Reg.Com.:  J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 
2351555, C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie 
publică cu strigare privind închirierea următoa-
relor spaţii din București: A. Splaiul Indepen-
denței nr. 202A, sector 6. 1. Spațiu tehnic în 
suprafață de 1mp (terasă-amplasare echipa-
ment antenă). Tariful de pornire a licitaţiei: 
31,5Euro/mp/lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 63Euro. B. Spații  destinate amplasării 
de aparate de distribuție a băuturilor calde în 
imobilul din Piața Presei Libere, nr. 1, sector 1. 
2. Spatiu (1mp)  situat la intrarea în corpul B2. 
3. Spatiu (1mp)  situat la intrarea în corpul D1. 
Tariful de pornire a licitaţiei: 45Euro/mp/lună  
(la care se adaugă T.V.A.). Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 90Euro/mp. Licitaţia va avea loc 
la sediul S.A.I.F.I din Şos. Fabrica de Glucoză, 
nr. 3A, sector 2, București, în data de 12.07.2022, 
ora 10:00. Preţul dosarului de licitaţie este de 
300 lei și se poate achiziționa de la sediul 
S.A.I.F.I. Data limită de obținere a dosarului de 
licitaţie și solicitare clarificări este de 04.07.2022. 
Data limită de înscriere este 08.07.2022 ora 
15:00. Persoanele interesate se pot adresa către 
S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D (E-mail: cosmina.
frincu@saifi.ro; Telefon 021/409.12.17).

l Debitorul LEMAR SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar DINU, URSE SI 
ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare: 1.”Spatiu 
comercial”, constituit din teren intravilan curti 
constructii in suprafata de 159mp., nr. cadastral 
480, C.F 20009 a localitatii Chiojdu, teren intra-
vilan curti constructii in suprafata de 260mp., 
nr. cadastral 481, C.F 20005 a localitatii 
Chiojdu, teren intravilan agricol in suprafata de 
594mp., si cladiri edificate pe acestea, C1 in 
suprafata de 87,60 mp. +Cladire C2 in suprafata 
de 72,35mp., situat in Sat Lera, Comuna 
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
–23.594,00 Euro exclusiv TVA. 2.”Spatiu comer-
cial”, constituit din teren intravilan in suprafata 
de 148, 83mp. si cladire edificata pe acesta in 
suprafata de 148,83mp., nr. cadastral 37, C.F 
20742 a localitatii Chiojdu, situat in sat Bisca 
Chiojdului, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret 
pornire licitatie – 20.769,00 Euro exclusiv TVA. 
3. ”Hala depozitare si birouri” Cladirea de 
birouri +Hala de depozitare are o suprafata 
construita de 784,08mp. si o suprafata desfasu-
rata de 1002,38mp. Cladirea de birouri are o 
suprafata construita de 109,15mp. si o suprafata 
utila de 279,90mp., fiind formata din, Parter cu 
o suprafata utila de 80,04mp., Etajul 1 cu o 
suprafata utila de 99,93mp., Etajul 2 cu o supra-
fata utila de 99,93mp., Hala de depozitare are o 
suprafata consturita de 674,93mp. si o suprafata 
utila de 669,36mp. Pret pornire licitatie – 
131.061,50 Euro exclusiv TVA.  Cladirea de 
birouri + Hala de depozitare sunt edificate pe 
terenul proprietatea persoanelor fizice Leonte 
Gheorghe si Leonte Margareta. 4.autoutilitara 
marca MERCEDES, tip/variant SPRINTER, 
nr. inmatriculare PH-17-LEO, nr. identificare 
WDB9046631R586648, serie motor 50836516. 
Pret pornire licitatie –525,00 Euro exclusiv TVA; 
5.autoutilitara, marca VOLKSWAGEN, tip/
variant LT 35, nr. inmatriculare PH-03-LEO, nr. 
identificare WV1ZZZ2DZ3H028981, serie 
motor 009521. Pret pornire licitatie –456,00 
Euro exclusiv TVA; 6.autoturism, marca 
SKODA, tip/variant OCTAVIA, nr. inmatricu-
l a r e  B - 3 0 - B P G ,  n r .  i d e n t i f i c a r e 
TMBDA41ZXB2084967, serie motor A17604. 
Pret pornire licitatie – 4.000,00 Euro exclusiv 
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru propri-
etatile imobiliare ”Spatiu comercial„ -3.000,00 
Lei exclusiv TVA.  -Pretul Caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliara ”Hala depozitare 
si birouri„ -5.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
Regulamentului de licitatie pentru ”autovehi-
cule„ -500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor, pentru proprietatile imobi-
lare, apartinand LEMAR SRL, reprezinta 50% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare; -Pretul de pornire al lici-
tatilor, pentru autovehiculele, apartinand 
LEMAR SRL, reprezinta 100% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare; Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. cod IBAN 
RO92 BACX 0000 0023 2012 1000, deschis la 
UniCredit Bank – Ploiesti pana la orele 14,00 
am din preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caietului de 
sarcini si Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar.  Pentru proprietatile 
imobiliare si autovehicule, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 24.06.2022, ora 
10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor 
fi in data de 01.07.2022; 08.07.2022; 15.07.2022; 
22.07.2022, ora 10:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
4, Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l Primăria Orașului Vălenii de Munte, cu 
sediul în str.Berevoești nr.3A, județul Prahova, 
cod fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, fax: 
0244/280.631, email: primariavaleni.buget@
gmail.com, organizează în data de 08.07.2022, 
ora 10.00, licitație publică privind închirierea 
unui teren intravilan ce aparține domeniului 
public al orașului Valenii de Munte, in suprafață 
de 38mp, identificat cu nr.cadastral 24558, situat 
în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, str.
Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.1, conform 
H.C.L. nr. 64/29.04.2022 și în baza temeiului 
legal al O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Admi-
nistrativ art. 332 și art. 333. Procurarea docu-
mentației de atribuire în vederea participării la 
licitație se va face de la sediul Primărie Orașului 
Vălenii de Munte. Dată-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 29.06.2022, ora 16.00. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 08.07.2022, 
ora 09.00. Şedința publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura la sediul Primăriei 
Orașului Vălenii de Munte în data de 
08.07.2022, ora 10.00. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Prahova, strada 
Văleni nr. 44, Ploiești, telefon:  0244/ 544.781; 
fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.
ro. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instanțele abilitate, în vederea publicării: 
16.06.2022.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax și adresa de e-mail ale autori-
tăţii contractante: Primăria Comunei Ulmi, 
comuna Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, județul 
Giurgiu, telefon 0246/255.046, fax 0246/255.049, 

e-mail: primariaulmi.2007@yahoo.com, cod 
fiscal 5483364. 2. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail 
ale biroului de la care se poate solicita documen-
taţia de atribuire. Dacă este cazul, costul și 
condiţiile de plată în vederea obţinerii documen-
taţiei de atribuire: Compartimentul de Urba-
nism din cadrul Primăriei Comunei Ulmi, cu 
sediul în comuna Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, 
județul Giurgiu, telefon 0246/255.046, fax 
0246/255.049, e-mail: primariaulmi.2007@
yahoo.com. Preţul documentaţiei de atribuire 
este 100 de lei, plata se va achita numerar la 
C a s i e r i a  u n i t ă ţ i i  s a u  î n  c o n t u l : 
R052TREZ32221180250xxxxx, cont deschis la 
Trezoreria Bolintin Vale, beneficiar Comuna 
Ulmi, CUI 5483364. 3.a)Locul prestării servici-
ilor: Comuna Ulmi, județul Giurgiu; b)Obiectul 
concesionării; natura și dimensiunea prestă-
rilor: Serviciul public de distribuţie a gazelor 
naturale din localitățile Ghionea, Ulmi, Tres-
tieni, Căscioarele, Drăgăneasca, Icoana, 
Moșteni, Poenari, aparținătoare comunei Ulmi, 
judeţul Giurgiu, conform H.G.209/2019; c)
Termenul de finalizare sau durata contractului: 
49 de ani. 4.a)Termenul de depunere a ofertelor: 
02.08.2022, ora 10.00; b) Adresa la care trebuie 
transmise ofertele: Primăria Comunei Ulmi, 
comuna Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, județul 
Giurgiu, telefon 0246/255.046, fax 0246/255.049, 
e-mail: primariaulmi.2007@yahoo.com; c) 
Limba sau limbile în care trebuie redactate 
ofertele: română; d)Data, ora și locul deschiderii 
ofertelor: 03.08.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Ulmi, comuna Ulmi, Str.Principală 
nr.50 bis, județul Giurgiu. 5. Condiţiile perso-
nale, tehnice și financiare pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertanţii: conform documenta-
ţiei de atribuire. 6.Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: conform documentaţiei de atri-
buire. 7. După caz, procentajul minim din 
lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: 
conform documentaţiei de atribuire. 8.Data 
trimiterii spre publicare a anunţului de partici-
pare: 16.06.2022. 9. Denumirea și adresa orga-
nismului competent de rezolvare a contestaţiilor 
și, după caz, de mediere. Informaţii exacte 
privind termenele de depunere a contestaţiei și, 
după caz, denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale 
biroului de la care se pot obţine aceste infor-
maţii: Judecătoria Bolintin Vale, Bolintin Vale, 
Str.Republicii nr.1, județul Giurgiu, cod poștal 
085100, telefon (centrală) 0246/270.867, fax 
0374/093.348, email: registratura-jb@just.ro.

l Comuna Drăgănești, cu sediul în localitatea 
Drăgănești, str.Principală, nr.196, sat Drăgă-
nești, jud.Galați, cod poștal 807110, telefon 
0236.820.130, fax 0236.820.130, cod fiscal 
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com, orga-
nizează licitație publică pentru atribuirirea 
contractelor de concesionare pentru 4 loturi 
teren intravilan din domeniul privat al Comu-
niei Drăgănești, judetul Galați, cu destinația 
construcții de locuințe, după cum urmează: -lot 
casă 199, în suprafață de 1004mp, situat în tarla 
29, parcela 100, lot 44, înscris în cartea funciară 
nr.107463; -lot casă 201, în suprafață de 1014mp, 
situat în tarla 29, parcela 100, lot 42, înscris în 
cartea funciară nr.107461; -lot casă 202, în 
suprafață de 978mp, situat în tarla 29, parcela 
100, lot 41, înscris în cartea funciară nr.107460; 
-lot casă 222, în suprafață de 1029mp, situat în 
tarla 29, parcela 100, lot 12, înscris în cartea 
funciară nr.107431. Concesionarea se face pe 
durata existenței construcțiilor până la 49 ani. 
Licitatia va avea loc în data de 11.07.2022, ora 
10.00, la sediul Căminului Cultural Drăgănești, 
str.Principală, nr.292, județul Galați. Prețul de 
pornire la licitație este de 0,49Lei/mp/an, data 
limită de depunere a ofertelor este: 11.07.2022, 
ora 09.30, la sediul Primăriei comunei Drăgă-
nești. Documentatia necesară (caiet de sarcini si 
instructiuni pentru ofertanți) se pune gratuit la 
dispoziția celor interesați, la sediul Primăriei 
comunei Drăgănești, județul Galați. Relații 
supl imentare la telefon 0236.820.130, 
0755.124.320.

PIERDERI
l Pierdut certificat înregistrare firmă pe 
numele SC Street Logistic SRL, CUI: 41718939, 
J29/2928/2019, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, la 
data de 03.10.2019. Se declară nul.

l SC Eurofruct SRL, cu sediul în sat Izvoru 
Rece, nr.2A, municipiul Craiova, jud.Dolj, 
având CUI: 14430520 și J16/66/2002, declară 
pierdut și nul Registrul Unic de Control emis de 
ANAF Dolj pentru punctul de lucru din 
Craiova, str. Calea București, nr. 51, Piața 
Centrală, poziția nr.155, jud.Dolj.

l Societatea Conterion International Trading 
S.R.L., având J32/1090/2020, C.U.I. 42947779, 
reprezentat prin Asociat Unic Maier Claus-
Jurgen, declar pierdute Certificat De Inregis-
trare avand seria B.nr. 4147243 eliberat la 
21.08.2020 de catre O.R.C. de pe lânga Tribu-
nalul Sibiu, Certificate Constatatoare avand nr. 
38987/17.08.2020 emise pentru sediul social: 
mun. Sibiu, Str. Locomotivei, Nr.2B, Jud.Sibiu si 
precum si pentru activitati autorizate la terti. 
Declar nule.

l Subsemnatul Chipirlin Nicolae declar pierdut 
și nul atestat de producător seria DJ 0404403 și 
carnet de comercializare seria 7DJ1 a produ-
selor din sectorul agricol.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea
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