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l Profi Restaurare SRL, cu sediul in Oradea, anga-
jeaza: instalatori si zugravi. Tel: 0722.689.301.

l IȘJ Dâmbovița scoate la concurs 4 posturi 
expert-proiect ID 134358. Relații pe site-ul ISJ 
Dâmbovița.

l Cap Group Romania SRL cu sediul în Oradea, 
Str.Petre P.Carp, Nr.15, Parc Industrial Eurobusi-
ness, Oradea I, Județ Bihor, angajează Reglori 
Mașini Unelte (2 poziții), cerințe: studii medii, 2 ani 
experiență, limba engleză. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 18.08.2021. Informații 
la telefon 0259.419.542.

l Ubbi Properties SRL cu sediul în Sat Gilău, 
Comuna Gilău, Hala 2, Ferma 8, Județ Cluj, anga-
jează Menajeră (2 poziții), cerințe: 2 ani experiență, 
limba engleză. CV-urile se pot depune la sediul 
firmei până la data de 18.08.2021. Informații la 
sediul firmei.

l  SC Gogel Construct AZ SRL, având 
CUI:RO44218733, cu sediul în: Sat Păsărani, 
Comuna Grozești, Nr.19, Județul Mehedinți, anga-
jează: dulgher, cod COR 711501- 1 post, fierar, cod 
COR 711402- 1 post, zidar, cod COR 711205- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în 
data de 18.08.2021, ora 08.00, la sediul societății.

l Hydrosfer Instal SRL din Bistrița angajează 
muncitori necalificați și instalatori instalații tehnico 
sanitare și de gaze din România sau din străinătate 
pentru firma din Bistrița. CV-urile se pot depune la 
sediu sau prin whatsapp la nr.0729.751.200, salariu 
atractiv. Interviu în data de 18.08.2021.

l Green Planet Montero SRL angajează muncitori 
necalificați în construcții din România sau din stră-
inătate pentru șantierul din Bistrița, salariu atractiv, 
cazare. Interviu în data de 18.08.2021. Relații la 
telefon: 0751.018.270.

l Unitatea Militară 02412 București organizează 
concurs pentru încadrarea unui post vacant de 
execuție- personal civil contractual, perioadă nede-
terminată de asistent medical în specialitatea labo-
rator (studii postliceale) în laboratorul analize 
medicale- 6 luni vechime în specialitate. Concursul 
se va desfășura astfel: proba scrisă în data de 
08.09.2021, începând cu ora 11.00, proba practică în 
data de 14.09.2021, începând cu ora 11.00 și interviu 
în data de 20.09.2021, începând cu ora 11.00. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor depune la 
sediul UM 02412 București, microstructura 
personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore Cobăl-
cescu nr.26, Sector 1 București, până la data de 
31.08.2021, ora 15.00. informații suplimentare se pot 
obține la telefon 021.313.88.05, int.114.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Optoelectronică INOE 2000- Filiala Institutul de 
Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică (INOE 
2000-IHP București), cu sediul în București, str.
Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4, scoate la concurs 1 

post de Inginer ciclu I (absolvent studii superioare 
ciclu I), cu normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată, cu finanțare în cadrul proiectului de cercetare 
„Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplica-
țiile de nișă ale fabricației subansamblelor mecanohi-
draulice la cerere și mentenanței echipamentelor 
hidraulice mobile (MENTEH)”, ID proiect P_40_415, 
cod SMIS 2014+ 119809,  contract  nr.6 /
AXA1/1.2.3G/25.06.2018, și din alte surse. Nivel de 
competență: conform cerințelor art.122 „Condiții de 
participare la concurs” lit.a) din Regulamentul pentru 
Ocuparea Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 
8/2021, studii universitare ciclul I- licență (3-4 ani), 
adecvate domeniilor de activitate ale filialei și ale 
proiectului. Desfășurarea concursului: la sediul INOE 
2000 filiala IHP, în maximum 15 zile de la finalizarea 
înscrierii la concurs. Înscrierea se face în termen de 30 
zile de la data publicării anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul INOE 2000-IHP 
București, strada Cuțitul de Argint, nr. 14, sector 4. 
Documentele necesare, precum și condițiile specifice, 
se găsesc afișate pe site-ul www.ihp.ro/noutati. Infor-
mații suplimentare la telefon: 021.336.39.91.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale din România, 
Str. Av. Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, București, 
tel.: +4021/317.11.00, fax: +4021/316.34.97, www.
anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale vacante, perioadă nede-
terminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și 
a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășu-
rarea pe perioada stării de alertă a concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor 
instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul 
Curții de Conturi, respectiv: 1.Birou Audit Intern: a)2 
(două) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată; Selecția dosarelor -01.09.2021, 
ora 16.00; Proba scrisă -08.09.2021, ora 10.00; Proba 
interviu -14.08.2021, ora 10.00. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -30.08.2021, ora 
16.00. Relații suplimentare -Serviciul personal, sala-
rizare, tel.+4021/317.11.00, int.: 307, 418. 

l Posturi vacante la Școala Gimnazială „George 
Călinescu” București. Școala Gimnazială „George 
Călinescu”, cu sediul în Str.Bachus, nr.42, Sector 5, 
județul București, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului „O nouă șansă 
pentru persoanele care nu au finalizat învățământul 
obligatoriu- sprijin pentru o capitală educată!”, 
POCU/666/6/23/ 135469. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 01.09.2021. 
Relații suplimentare la sediul instituției din Str.
Bachus, nr.42, tel: +4(021).423.28.89, Email: scoa-
la148gc@yahoo.com

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății, numărul 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -3 posturi de infirmier debutant 
în cadrul Secției Neurologie; -2 posturi de infirmier 
în cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie; -1 post de 
infirmier debutant în cadrul Centrului de Hemodia-

liză. Condiții specifice de participare la concurs 
pentru funcția de infirmier debutant: -Studii: școală 
generală; -Vechime: fără vechime în specialitate. 
Condiții specifice de participare la concurs pentru 
funcția de infirmier: -Studii: școală generală; -Curs 
de infirmiere; -Vechime: 6 luni vechime în speciali-
tate. Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 08.09.2021, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Biblio-
grafia și relații suplimentare la avizierul Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.    

l Direcţia de Sănătate Publică Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: a)2 (două) posturi de asistent medical PL, 
specialitatea medicină generală în cadrul Comparti-
mentului de supraveghere epidemiologică și control 
boli transmisibile; b)1 (un) post de asistent medical 
debutant PL, specialitatea medicină generală în 
cadrul Compartimentului de supraveghere epidemi-
ologică și control boli transmisibile; c)1 (un) post de 
inspector de specialitate gradul I (specialitate econo-
mică) în cadrul Compartimentului Administra-
tiv-mentenanţă. Concursul se va desfașura în data 
de 07.09.2021, ora 10.00- proba scrisă, la sediul 
Direcţiei de Sănătate Publică Buzău din str.G-ral 
Grigore Baștan, nr.3, Buzău. Dosarele de inscriere la 
concurs se vor depune până la data de 27.08.2021, 
ora 13.30, la Comp. RUNOS, telefon: 0238.722.298.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Indepen-
denţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie pe perioadă deter-
minată de 24 de luni de referent treapta II din 
cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Servi-
ciului Cadastru, pentru implementarea Programului 
Naţional de Cadastru și Carte Funciară. Concursul 
se va desfășura în perioada 14-17.09.2021, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor este 
18-31.08.2021, la sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Indepen-
denţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de execuţie pe perioadă nede-
terminată de referent debutant din cadrul Biroului 
Avize și Recepții al Serviciului Cadastru. Concursul 
se va desfășura în perioada 14-17.09.2021, orele 
10.00. Perioada de depunere a dosarelor este 
18-31.08.2021, la sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l S.C. Alpi Universal Profit S.R.L, cu sediul social 
în Mun.București, sector 2, Str.Ciocârliei, nr.18, 
camera 2, Bl.D14, etaj 4, Ap.28, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/9036/2017, 
CUI: 37741593, angajează: lucrător comercial cod 
COR -522303 -1 post. Pentru CV la adresa de: 
e-mail koffeinetogo@gmail.com.

l JDM Dacia S.R.L., cu sediul social în Municipiul 
București, Calea Rahovei nr.240, corp D, parter, 
camera 14, sector 5, J40/6408/2019, CUI: 41114770, 
angajează: 1. Muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide -cod COR 932904- 10 
posturi, 2. Muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor -cod COR-932906- 10 posturi, 3. 
Îngrijitor spații hoteliere -cod COR-911202- 10 
posturi, 4. Femeie de serviciu -cod COR-911201- 10 
posturi, 5. Zidar pietrar -cod COR -711203- 20 
posturi, 6. Tâmplar universal cod COR-752201- 20 
posturi, 7. Fierar betonist cod COR-711402- 20  
posturi, 8. Muncitor necalificat la demolarea clădi-
rilor, căptușeli zidărie, plăci mosaic, faianță, gresie, 
parchet cod COR-931301- 20 posturi, 9. Muncitor 
necalificat la spargerea și tăierea materialelor de 
construcții cod COR-931302- 20 posturi, 10. Electri-
cian de întreținere și reparații cod COR-741307- 20 
posturi, 11. Instalator rețele termice și sanitare cod 
COR-712612- 20 posturi, 12.Dulgher (exclusive 
restaurator) cod COR-711501- 20 posturi. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: office@jdmdacia.eu.

l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Teleorman. Centrul Jude-
țean de Resurse și Asistență Educațională 
Teleorman, cu sediul în Municipiul Alexandria, 
România, Str. Carpați nr. 15, județul Teleorman, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 
50 de posturi vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectelor „ ACTIV - Sprijin activ pentru 
reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu 
p ă r i n ț i  p l e c a ț i  î n  s t r ă i n ă t a t e ” , 
POCU/784/6/24/139686 și „EDUCAT – Abordări 
educaționale integrate pentru copiii cu părinți 
plecați în străinătate”, POCU/784/6/24/139687. 
Depunerea dosarelor de concurs se realizează până 
la data de 31 August 2021. Relații suplimentare la 
sediul instituției, tel: +40 347 805501. Email: cjraete-
leorman@gmail.com.

l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Giurgiu. Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională, cu sediul în 
Municipiul Giurgiu, Str.Prof. Nicolae Droc Barcian, 
nr.8, județul Giurgiu, cod poștal 080042, România, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea 
unor posturi vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „REINTEGRAT- Program pilot 
pentru reintegrarea si menținerea în educație a 
copiilor cu părinți plecați în străinătate” 
POCU/784/6/24/ 139690. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 01.09.2021. 
Relații suplimentare la sediul instituției din Str.Prof.
Nicolae Droc Barcian, nr.8, telefon: 0246.216.189, 
email: cjraegiurgiu@yahoo.ro

l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Giurgiu. Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională, cu sediul în 
Municipiul Giurgiu, Str.Prof.Nicolae Droc Barcian, 
nr.8, județul Giurgiu, cod poștal 080042, România, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea 

unor posturi vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „VIITOR- Niciun copil rămas în 
urmă”, POCU/784/6/24/ 139689. Depunerea dosa-
relor de concurs se realizează până la data de 
01.09.2021. Relații suplimentare la sediul instituției 
din Str.Prof.Nicolae Droc Barcian, nr.8, telefon: 
0246.216.189, email: cjraegiurgiu@yahoo.ro

l Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila, cu 
sediul în București, Str.Griviței, nr.4, sector 1, scoate 
la concurs următoarele posturi contractuale vacante: 
-1 post de asistent medical generalist principal (PL); 
-3 posturi de asistent medical generalist debutant 
(PL); -7 posturi de infirmier (M; G); -2 posturi de 
îngrijitor (M; G); -1 post brancardier (M; G); -1 post 
de registrator medical (M). Proba scrisă se va desfă-
șura în data de 09.09.2021, iar proba de interviu în 
data de 16.09.2021, ora și locul de desfășurare al 
concursului (proba scrisă și proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul www.spcaroldavila.ro în data de 
02.09.2021. Termenul limită de înscriere va fi data 
de 31.08.2021, ora 14.00, dosarul de concurs urmând 
să fie depus la biroul Runos al Spitalul Clinic de 
Nefrologie Dr.Carol Davila. Înscrierea candidaţilor 
se va face pe post. Informaţii suplimentare privind 
înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se 
pot obţine de la sediul instituţiei la Serviciul Resurse 
Umane sau la telefon 021.318.91.88.

l Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie organi-
zează concurs pentru ocuparea postului de execuție 
vacant de consilier gradul II (personal contractual) 
din cadrul Biroului comunicare și IT. Condiţii de 
participare la concurs: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
una din specializările: științe juridice sau adminis-
trație publică; - vechime în specialitatea studiilor, 
minimum 1 an. Candidații pot depune dosarele de 
concurs la secretariatul comisiei de concurs din 
cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din 
București, str. Smârdan, nr. 3, sector 3, etaj 3, 
camera 14-15, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în, respectiv în perioada 
17-31 august 2021. Dosarul de concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6 din Regulamentul – cadru al H.G nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Concursul va consta în două probe: proba scrisă și 
interviul. Proba scrisă a concursului va avea loc în 
data de 8 septembrie 2021 ora 10,00, la sediul Auto-
rității Naționale pentru Cetățenie din  București, str. 
Smârdan, nr. 3, sector 3. Interviul se va susține 
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Informațiile privind 
condițiile de înscriere, documentele necesare pentru 
înscriere, precum și tematica și bibliografía de 
concurs se afișează pe pagina de internet a Autori-
tății Naționale pentru Cetățenie, secțiunea ”Posturi 
vacante”. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Autorității Naționale pentru Cetățenie și la tel. 
021/201.93.50.

l Primăria Orașului Scornicești, cu sediul în oraș 
Scornicești, str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale, 
vacante, de: îngrijitor, la Creșa cu program prelungit 
Scornicești, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 

data de 09 septembrie 2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14 septembrie 2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minimum 1 an. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Primă-
riei Orașului Scornicești. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Orașului Scornicești, persoană de 
contact :  Lupescu Sandu-Mihail ,  te lefon 
0249/460.444, fax 0249/460.002.

l Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, cu sediul 
în oraș Flămânzi, Str.Dumitru Iov, nr.167, judeţul 
Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: Îngrijitor conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08.09.2021, ora 12; 
-Proba practică în data de 10.09.2021, ora 10; -Proba 
interviu în data de 10.09.2021, ora 14. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii medii; -vechime 
în muncă minim 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu. Relaţii supli-
mentare la sediul: Liceului Tehnologic Nicolae 
Bălcescu, persoană de contact: secretar șef Bursuc 
Mihaela, telefon 0231/552.119.

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecțio-
narea Personalului din Transporturi Navale 
-CERONAV, cu sediul în Constanța, Str.Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: 
-Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului achi-
ziții publice, conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul CERONAV, astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.09.2021, ora 10.00; -Proba orală 
(Interviu) în data de 09.09.2021, ora 12.00. Această 
probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi 
admiși la proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie sa îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii superioare tehnice de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; -vechime în 
muncă de minim 6 ani și 6 luni; -experiență în 
domeniul achizițiilor publice în cadrul instituțiilor 
publice de minim 6 luni. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data de: 
31.08.2021, ora 15.00, la sediul din Str.Pescarilor, 
Constanța. Relaţii suplimentare la sediul: 
CERONAV, Str.Pescarilor, nr.69A, persoana de 
contact: Pop Ionela, telefon 0241/639.595, E-mail: 
ionelapop@ceronav.ro.

l Școala Gimnazială Nr.12 „B.P.Hașdeu”, cu sediul 
în Constanța, Str.B.P.Hașdeu, nr.98, judeţul 
Constanța, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: îngrijitor, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08.09.2021, ora 9; 
-Proba practică în data de 08.09.2021, ora 10; -Proba 
interviu în data de 08.09.2021, ora 11. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime 
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în muncă: minim 3 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale nr. 12 ,,B.P. Hașdeu”, str. 
B.P.Hașdeu, nr.98, Constanța. Relaţii suplimentare 
la sediul: Școlii Gimnaziale nr.12 ,,B.P. Hașdeu”, Str. 
B.P. Hașdeu, nr.98, Constanța, persoană de contact: 
secretariat, telefon/fax 0341.40.58.40/0722.29.30.92.

l Școala Gimnazială Mihai Eminescu -Roșiorii de 
Vede, județul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de 
muncitor calificat, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 08.09.2021, ora 10.00; -proba practică în 
data de 08.09.2021, ora 14.00; -interviu în data de 
08.09.2021, ora 16.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii medii; -vechime în muncă 
-minim un an; -disponibilitate pentru program 
prelungit și sărbători legale. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs, în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu. Relații supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale Mihai 
Eminescu, între orele 10.00-12.00, persoana de 
contact:  Roata Marinela-Sabina, telefon 
0247/466.944, e-mail: scoala_eminescu@yahoo.com.

l Spitalul clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” organizează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii de guvern nr. 286/2011 și Ordinului 
1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: -15 posturi Infirmier debutant; -29 
posturi Infirmier; -28 posturi Îngrijitor. Condiţii 
generale de înscriere la concurs: a) are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; f) îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţii specifice de înscriere 
la concurs: Pentru posturile de Infirmier: -școala 
generală;  -curs infirmiere organizat de 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmier organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii și Minis-
terul Sănatăţii; -6 luni vechime în specialitate. 
Pentru posturile de Infirmier Debutant: -școala 
generală;  -curs infirmiere organizat de 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmier organizat de 
furnizori  autorizaţi de Ministerul Muncii și Minis-
terul Sănatăţii; -fără vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Îngrijitor: -școala generală; -fără 
vechime în specialitate. Concursul se va desfășura la 
sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” astfel: proba scrisă în data de 
07.09.2021, începând cu ora 08.00 iar proba interviu 
în data de 13.09.2021 începând cu ora 08.00. În 
funcţie de numărul candidaţilor înscriși ora și sala 
de desfășurare a concursurilor (proba scrisă și proba 
de interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spital-
obregia.ro. Perioada de înscriere va fi 18.08.2021- 
31.08.2021 ora 15:00, dosarul de concurs urmând să 

fie depus la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se va face pe post, 
cu respectarea condiţiilor generale și specifice de 
înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului 
www.spital-obregia.ro și pe posturi.gov.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0770.433.540.  

l Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în 
București, Str.Aviator Popișteanu nr.46, sector 1, 
anunță organizarea de către Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea 
Călărașilor nr. 248, Bl.S19, sector 3, în temeiul HG 
nr. 286/2011 a concursului pentru ocuparea postului 
vacant de Director General al CAS Ilfov. Concursul 
constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data 
de 10.09.2021 și interviu ce se va desfășura în termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Concursul se va desfășura în data de 
10.09.2021, ora 10.00 (proba scrisă), la Amfiteatrul 
Spitalului Universitar de Urgență București din 
Splaiul Independenței 169, București 050098. Proba 
interviu se va desfășura la sediul CNAS din Bucu-
rești, Calea Călărașilor nr. 248, Bl. S19, sector 3. 
Cerințele și criteriile de selecție specifice pentru 
ocuparea prin concurs a postului de Director 
General al Casei de Asigurari de Sanatate sunt 
urmatoarele: a)pregatirea profesionala si experienta 
necesara executarii operatiunilor specifice postului: 
(i)pregătire de bază: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; (ii)pregătire complementară/ manage-
rială în domeniul de activitate al cadidatului sau în 
sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare /
specializări  /competente /master / doctorat (dovedite 
prin acte); (iii)vechime în specialitatea studiilor nece-
sare pentru ocuparea funcției -minim 7 ani (carnet 
de muncă -copie legalizată sau orice alt înscris dove-
ditor în acest sens); (iv)activitate desfășurată în 
funcții de conducere de minim 2 ani; b) candidații 
vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de 
muncă; c)candidații vor prezenta un curriculum 
vitae din care să rezulte activitatea desfășurată; d)
candidații vor prezenta planul de management din 
care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate 
standardelor de performanță și indicatorii de refe-
rință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate pentru postul de Director general în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate; e)să aibă 
capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin decla-
rație notarială); f)să fie apți din punct de vedere 
medical pentru exercitarea funcției; starea de sănă-
tate va fi dovedită prin examen medical și act dove-
ditor; g)să nu fi suferit condamnări penale definitive 
pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția 
(dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație 
notarială ca nu a suferit condamnări penale, indife-
rent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); h) 
să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispoziți-
ilor legale în domeniul fiscal -dovada prin cazier 
fiscal; i) să prezinte acte de identitate valabile, din 
care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul 
stabil în Romania, emise de autoritatea competentă; 
j) să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigură-
rilor sociale de sănătate potrivit legii. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul CNAS 
-Cabinet Președinte până la data de 31.08.2021 
(inclusiv) până la ora 17:00. Relații suplimentare 
privind condițiile de participare la concurs, actele 
necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot 
obține la sediul CNAS -Direcția Resurse Umane, 
Salarizare și Evaluare Personal tel: 0372.309.240, pe 
pagina de internet a CNAS, respectiv la sediul CAS 
Ifov -Compartiment Resurse Umane, Salarizare și 
Evaluare Personal, telefon: 021/224.19.82 int.102 și 
pe pagina de internet a CAS Ilfov.

CITAȚII
l Numitul Mitrescu Nicoliță, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în SUA, 7227 Paradise Bay DR, Las Vegas, 
NV 89119, este citat la Judecătoria Timișoara, pe 
data de 15.09.2021, ora 11.00, completul c5c, sala 
327,  în  cal i tate  de  pârât ,  dosarul  c iv. 
nr.9139/325/2019, având ca obiect succesiune, în 
proces cu Kovacs Ioan- reclamant și Crețu Lidi, 
Mitrescu Moise, Scutca Mariana- pârâți.

l Pe rolul Judecătoriei Iași, cu sediul în Iași, str.
Anastase Panu, nr.25, a fost înregistrată sub nr. 
17548/245/2021, cererea de declarare judecătorească 
a morții numitului Mihăilescu Ștefan, fiul lui Ștefan 
și Elena, născut la data de 17.03.1970 în Iași, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. Răzoarelor, 
nr. 6, bl.960, sc.A, et.2, ap.10. Invităm pe oricine care 
ar putea oferi orice fel de relații despre această 
persoană, să le comunice de îndată instanței de 
judecată la adresa indicată, cu referire la numărul 
de dosar arătat.

l Numiții Handra George a nonului, Handra 
Teodor a nonului, Handra Ioan a nonului, Capotă 
Gligor și soția Braica Ana, Brad Onuț, Brad Toader, 
Brad George, Popa Gheorghe și Popa Măriuța, 
Ciurtin Floare, Poptea Petru și soția Ștefănuț Ana, 
Brad Floare, Brad Ana, Brad Teodor, Faur Floare, 
Faur Susana, Faur Teodor și Capota Teodor- 
persoane cu domiciliul necunoscut, sunt citați la 
Judecătoria Huedin în data de 03.09.2021, în dosar 
2327/242/2020.

l Se citează numitul Chrigui Malek la Judecatoria 
Brezoi in dosar nr. 95/198/2021 avand ca obiect 
divorț, pentru data de 08.09.2021 orele 10,00, in 
contradictoriu cu reclamanta Chrigui Lucia Sorina.

l Doamna Bajusz Eva-Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut, in Sat PODENI, nr. 52., comuna Moldove-
nesti, judetul Cluj, este citata, la Judecatoria 
Cluj-Napoca, ca parat, in data de 02. 09. 2021., ora 
10.30, sala 168, etaj I., complet C35-NCPC, in 
Dosarul Nr. 1610/211/2021, avand, ca obiect Rectifi-
care Carte Funciara, cu reclamantul Bajusz István-
Zoltán.

DIVERSE
l SC Regency Company SRL, cu sediul în Bucu-
rești, blv.Basarabiei, nr.256, etaj 1, sector 3, Bucu-
rești, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășu-
rării activității de Tăierea și rindeluirea lemnului 
cod CAEN- 1610, la sediul secundar din București, 
blv.Basarabiei, nr.256, sector 3, București. Informaţii 
privind impactul asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până vineri, la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului București, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, Sector 6. Observațiile, sugestiile și/
sau propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM București.

l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. Focșani, 
Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a auto-
rizației integrate de mediu, în scopul desfășurării 
activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a 
obiectelor sau a produselor utilizând solvenți orga-
nici, în special pentru apretare, imprimare, acope-
rire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum 
de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau 
mai mare de 200 de tone pe an”, pe amplasamentul 
din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6, jud. Vrancea, 
activitate prevăzută la categoria 6.7. din anexa 1 a 
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Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Infor-
mațiile privind impactul potențial asupra mediului 
al activității pentru care se solicită emiterea auto-
rizației integrate de mediu, pot fi consultate zilnic de 
luni până joi între orele 8-14 și vineri între orele 
8-12, la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile 
și/sau propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de la data 
apariției anunțului.

l SC Intercons Mega Construct SRL pentru SC 
Motoractive IFN SA, având sediul în Bd. Pipera, nr. 
1-IVC, bl. 1, et. 1, cam. 2, localitatea Voluntari, Jud. 
Ilfov, titular al Planului Urbanistic Zonal Construire 
Complex Locuințe Colective 2S+P+7E din localitatea 
Voluntari, Bd.Pipera T49, PA1004, anunţă publicul 
interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din 
data de 04.08.2021, urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. Observații /comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anunțului.

l Comunicat de presă conform art. 125(2) din 
Regulamentul nr. 5/2018 al ASF la Raportarea 
Semestrială la data de 30.06.2021. Consiliul de 
Administraţie al Societăţii Construcţii Hidrotehnice 
SA, cu sediul în lași, str. Toma Cozma nr. 13, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J22/354/1991, având CUI: RO1957570, simbol 
CHIA. Informează pe aceasta cale toți investitorii, 
că documentele aferente raportării semestriale la 
data de 30.06.2021, întocmite conform standardelor 
contabile aplicabile și conform art.223B din Regula-
mentul ASF nr.5/2018 sunt disponibile pe pagina de 
internet a societăţii, la adresa: www.conhidro.ro/
investitori începând cu data de 12.08.2021. Totodată 
ele pot fi consultate și/sau procurate de la sediul 
societăţii, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri 
intre orele 10.00 și 16.00 sau pot fi solicitate prin 
e-mail la adresa: office@conhidro.ro.

l Anunt public privind decizia etapei de incadrare: 
S.C. Rewe Projektentwicklung-Romania S.R.L., 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare: “continuarea procedurii privind 
emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul: 
“construire magazin “Penny”, alei carosabile, pieto-
nale si parcare, elemente semnalistica, imprejmuire, 
post trafo, bransamente si utilitati, organizare de 
santier”-propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. 
Prejmer, str. Brasovului, nr. 1621, nr. cadastral. 
107150. Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza poate fi consultata in zilele 
de: luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 
8.00-14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului.Brasov, Str. Politehnicii, nr.3, mun. Brasov 
sau pe site-ul APM Brasov:http://apmbv.anpm.ro. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului.Brasov, str. Poli-
tehnicii, nr.3, mun. Brasov, fax:0268.419013, e-mail: 
office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicarii anuntului

l Sim-Mat Construzioni SRL anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul construire 3 hale 
metalice, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, 
utilitati si organizare de santier propus a fi amplasat 
in Jilava, Str. Promenadei 58 (fost Sos. Giurgiului 
48i), Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului Ilfov, situat pe Al 
Lacul Morii 1, Bucuresti, Sect. 6 si la sediul din Str. 
Promenadei, 58, Jilava Ilfov, in zilele de Luni-Vineri, 
intre orele 08:00-13:00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Ilfov.

l 17.08.2021 Anunț privind lansarea unei proceduri 
de achiziție de echipamente Sandhar Technologies 
RO S.R.L. anunță lansarea unei proceduri de achi-
ziție de echipamente pentru proiectul ” Înființarea 
unei unități noi pentru producția de componente 
auto în cadrul companiei Sandhar Technologies RO 
S.R.L.”,  după cum urmează:  -Achiziția A7 –Lot 1:  
Compresoare –2 buc;  Uscător de aer si filtru de aer 
–1 buc;  Rezervor de aer –1  buc. Documentația de 
atribuire poate fi obținută de la adresa:  e-mail 
contact@sandhar.ro sau la adresa București Sectorul 
3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr.  6 -8, Modulul 
Nr.  M 09, Etaj 8. Data și ora limită de depunere a 
ofertelor:  31.08.2021 ora 23:59 (sfârșitul zilei ora 
României). Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la: sediul Sandhar Technologies RO S.R.L.,  
Adresa: București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu 
Coposu, Nr.  6- 8, modulul nr. M09, Etaj 8, Telefon:  
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@sandhar.ro, 
persoană de contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). 
Vă mulțumim.  Sandhar Technologies RO S.R.L. 
17.08.2021 Announcement regarding the launch of 
one procedurefor the procurement of equipment 
Sandhar Technologies RO S.R.L. announces the 
launch of 1 procurement procedure for equipment 
for the project “ Establishment of a new unit for the 
production of automotive components within the 
company Sandhar Technologies RO S.R.L. “, as 
follows:  Procurement A7 –Batch 1: Compressor –2 
units;  Air dryer and air filter –1 unit;  Vertical air 
tank –1 unit. The procurement documentation can 
be obtained from: e-mail contact@sandhar.ro or at 
the address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 
09 Modul, 8th Floor.  Date and time limit for submis-
sion of the offer: 31.08.2021 at 23:59 (end of the day, 
Romania time). For more information you can 
contact Sandhar Technologies RO S.R.L., Adress: 
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul, 
8th Floor, Phone: +40735/012973, Fax:-, E-mail: 
contact@sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu 
(+0735/012973).  Thank you.  Sandhar Technologies 
RO S.R.L.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Autoritatea finanța-
toare, Comuna Pișcolt, cu sediul în comuna Pișcolt, 
sat Pișcolt nr.62, județul Satu Mare, telefon/fax 
0261/824.800, email: piscoltcjsm.ro, primariacomu-
neipiscolt@yahoo.com, cod fiscal 3896704. 
Programul pentru acordarea finanțărilor nerambur-

sabile valabil pentru anul 2021. Acordă finanțări 
nerambursabile pentru activități nonprofit de interes 
general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
general. Domeniile de intervenție selectate sunt: 
sport, cultură și culte. Beneficiari direcți: -persoane 
fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial; 
-asociații ori fundații constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute conform legii. Proce-
dura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată 
din fonduri publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Comuna Pișcolt, județul Satu Mare și 
beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției 
publice de proiecte. Bugetul finanțării nerambursa-
bile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 
21/29.06.2021 este de 245.000 Lei, din care se alocă 
245.000 Lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 
35.000Lei pentru sport și cultură și 210.000 Lei 
pentru culte. Prevederile finale: Programul anual și 
Anunțul de participare la selecția de proiecte vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României și într-un 
cotidian central și pe site-ul autorității publice finan-
țatoare: www.primariapiscolt.ro.

l S.C. Recycle International SRL cu sediul în Oraș 
Bragadiru, Șoseaua Alexandriei nr. 229, Jud. Ilfov 
înregistrată la O.N.R.C. – O.R.C.T.If., având C.U.I. 
nr. 22389937 informeaza pe cei interesați faptul că 
s-a depus solicitarea pentru obținerea Revizuirii 
Autorizației de mediu pentru activitățile de colec-
tare ale deșeurilor nepericuloase desfășurate în 
punctul de lucru din Oras Bucuresti, Sos. Orhideelor 
nr. 39BIS, sector 1. Informații suplimentare se pot 
solicita la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului 
Bucuresti din Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, 
Bucuresti, Cod Postal 060841, de luni până vineri 
între orele 09:00-12:00. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunț. 
Publicat astăzi,17.08.2021

COMUNICAT
l Anunț finalizare proiect S.C. Eco Clean S.R.L., 
anunta lansarea proiectul cu titlul ”Stingerea datori-
ilor Eco Clean SRL” proiect nr RUE 10913, înscris în 
cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, 
instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deru-
lează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu 
data semnării contractului de finanțare cu Ministerul 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 
AIMMAIPE , respectiv 30.07.2021 Obiectivul proiec-
tului îl reprezintă sprijinirea functionarii Eco Clean 
SRL Proiectul are printre principalele rezultate, urmă-
toarele: -menținerea activității pe o perioada de minim 
6 luni, -menținerea numărului locurilor de munca față 
de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 
luni, la data acordării granturilor Valoarea proiectului 
este de120.219,00 (valoarea totala) din care: 104.538,00 
lei grant si 15.681,00 lei cofinanțare. Proiect cofinanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020] 
Eco Clean S.R.L. Str. Caraiman, Nr.8/A Persoană de 
contact: Aszalos Janos Csaba ecocleanms@yahoo.com

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Președintele Consiliului de Admi-
nistrație al Societății REMAT S.A. domnul 
Gabreanu Ion, cetățean român, domiciliat în 
municipiul Călărași, strada Tudor Vladimirescu, 
nr.2, bl.B17, sc.1, et.1, ap. 3, județul Călărași, cu 
sediul în municipiul Călărași, strada Varianta 
Nord nr.1, județul Călărași, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Călărași sub nr. J51/212/1991 și C.U.I. 1921852 
atribuit RO, Tel/Fax 0242.331.821, 0242/331.861, 
în temeiul art. 117, din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modificările 
și competările ulterioare, cf. Art. 14 din Statutul 
Societății, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății în data de 
16.09.2021, ora 12.00, la sediul societății, cu 
următoare ordine de zi: 1.Ratificarea semnării 
actului adițional nr.13 la creditul acordat Socie-
tății de către OTP Bank România SA prin 
contractul de credit nr. C11302016019070/ 
14.10.2016 și a actului adițional nr.6 la creditul 
acordat Societății de către OTP Bank România 
SA prin contractul de credit nr. C10002017019856/ 
24.03.2017. 2.Aprobarea prelungirii creditelor 
acordate Societății de către OTP Bank România 
S A  p r i n  c o n t r a c t u l  d e  c r e d i t  n r. 
C11302016019070/14.10.2016 și prin contractul 
de credit nr. C10002017019856/ 24.03.2017 în 
sumă de 15.000.000 RON, respectiv 4.500.000 
RON pentru o perioadă de 12 luni, respectiv 24 
luni, precum și prelungirea cu noi perioade de 
creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea preala-
bilă a Băncii, până la îndeplinirea integrală a 
obligațiilor contractuale. 2.Ratificarea garantării 
și mentinerea în garanție a următoarelor bunuri 
proprietatea Societății și/sau a terților pentru 
garantarea creditelor identificate mai sus: Pentru 
contractul de credit C11302016019070/ 
14.10.2016 și actele adiționale ulterioare, credit în 
valoare de 15.000.000 RON: a) ipotecă mobiliară 
asupra contului/conturilor curente deschise de 
REMAT SA la OTP Bank România SA; b) 
ipoteca mobiliară asupra creanțelor prezente și 
viitoare pe care Clientul REMAT SA le are de 
încasat din contractele comerciale încheiate cu 
clienții săi; c) ipotecă mobiliară asupra bunurilor 
determinate, identificate dupa cum urmează: 
stocuri, dșseuri ----adresa. Pentru contractul de 
credit C10002017019856/24.03.2017 și actele 
adiționale ulterioare, credit în valoare de 
4.500.000 RON: a) ipotecă mobiliară asupra 
contului/conturilor curente deschise de REMAT 
SA la OTP Bank România SA; b) ipoteca mobi-
liară asupra depozitelor colaterale constituite de 
REMAT în favoarea OTP Bank România SA. 3. 
Desemnarea persoanelor în vederea negocierii și 
semnării actelor adiționale aferente creditelor 
menționate la pct.1 precum și pentru semnarea 
contractului/lor de credit, a contractelor de 
garanții mobiliare/ imobiliare, a tuturor actelor 
adiționale aferente acestora, a Biletelor la Ordin 
emise /avalizate /girate de Societate, precum și a 
tuturor cererilor, documentelor sau privesc creditul 
menționat la pct.1 din prezentul convocator.

LICITAȚII
l Comuna Popești, județul Argeș, organizează, în 
data de 06.09.2021, licitație publică de concesiune 
spațiu în suprafață de 426 mp. Informații și detalii 
se regăsesc la serviciul secretariat din cadrul Primă-
riei comunei Popești, tel. 0248/693109.

l Comuna Popești, județul Argeș, organizează, în 
data de 06.09.2021, licitație publică de închiriere 
imobil în suprafață de 22,06 mp. Informații și detalii 
se regăsesc la serviciul secretariat din cadrul Primă-
riei comunei Popești, tel. 0248/693109.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna 
Clinceni, strada Principală, nr.107A, judeţul Ilfov, 

tel/fax 369.43.93/ 369.40.41, cod fiscal 6506628, 
e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează 
licitatie publică deschisă privind concesionarea 
trerenului situat în tarla 10 parcela 43/2, în supra-
faţa de 22.010mp, ce aparţine domeniului public al 
Comunei Clinceni. Costul documentaţiilor pentru 
înscrierea la licitaţie este de 500 lei fără TVA și se 
achită la caseria Primăriei comunei Clinceni, iar 
garanţia de participare este 1000 lei. a)data la care 
pot ridica documentaţiile privind licitaţia: 
17.08.2021. b)adresa de unde se ridica documenta-
ţiile privind licitaţia: Primăria comunei Clinceni, 
comuna Clinceni, strada Principală, nr. 107A, 
judeţul Ilfov- compartimentul contabilitate. c) 
adresa unde se depun ofertele Primăria comunei 
Clinceni, d) termenul limită de depunere a ofertelor 

17.08.2021

Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 10) de 
echipamente, cu loturi multiple, pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi de producție 
de componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- A10 – Lot 1 -  Mașină de găurit  cu coloana – 1 buc. 
- A10 – Lot 2 – Ghilotină – 1 buc. 
- A10 – Lot 3 - Mașină de îndoit tabla – 1 buc. 
- A10 – Lot 4 - Strung universal – 1 buc. 

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail cmaroprocurement@
cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  25.08.2021 ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. 
Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, E-mail: cmaroprocurement@
cmaro.ro, persoană de contact Florentina Agăpescu (+40722370838).  

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

17.08.2021

Announcement regarding the relaunch of procurement procedures

Coskunoz MA SRL announces the relaunch of a procurement procedure (Procurement 10) 
of equipment with multiple batches for the project „Establishment of a new production 
unit for auto parts with a view of developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- A10 – Batch 1 -  Column drilling machine – 1 piece 
- A10 – Batch 2 – Guillotine – 1 piece 
- A10 – Batch 3 - Sheet metal bending machine– 1 piece 
- A10 – Batch 4 - Universal Lathe– 1 piece 

The procurement documentations can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@
cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 25.08.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor 
Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, contact person: 
Florentina Agăpescu (+40722370838). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
09.09.2021 ora 10.00. e) data deschiderii ofertelor 
06.09.2021 ora 11,00- la sediul Primăriei comunei 
Clinceni. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură 
cu atribuirea, încheierea, excutarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgubiri  se realizează 
potrivit prevederilor legii contenciosului adminis-
trativ nr.544/2004, cu modificările ulterioare.          

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga nr.4, 
sector 3, Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale, de execuție 
vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfăşoară: -în data de 08.09.2021, ora 
10,00, proba scrisă; -în data de 14.09.2021, ora 10,00, 
interviul. Direcția generală reglementări, autorizări, 
Serviciul licențe -Expert, gradul profesional II- 1 
post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, etc.; vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 luni. Serviciul reglementări 
-Biroul contracte -Expert gradul profesional II- 1 
post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic sau economic; vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 6 luni. Concursul se organizează în 
data de 08.09.2021 -proba scrisă şi în data de 
14.09.2021 -interviul, la sediul A.N.R.S.C.. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune la sediul 
A.N.R.S.C., până la data de 01.09.2021, inclusiv, 
după următorul program: de luni până vineri între 
orele 10:00-13:00. Condițiile de participare, biblio-
grafia şi actele solicitate candidaților pentru dosarul 
de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul A.N.R.S.C. şi la numărul 
de telefon: 021/317.97.51 int.132, 133.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor Brăila, cu sediul în Brăila, Str. M. 
Eminescu, nr. 27, județul Brăila, telefon 
0372/037.100, fax 0372/037.103, e-mail: dspbr2008@
gmail.com, cod fiscal 13035159. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu compus din 5 
camere şi dependințe cu o suprafață totală de 
97,00mp, cu nr.cadastral 70207-C1-U36 şi înscris în 
Cartea Funciară nr. 70207-C1. Închirierea bunului 
imobil ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, Str. Școlilor, nr.28, bl.D2, 
parter, se face în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 
333-332 şi H.C.L.M. Brăila nr. 400/16.07.2021, 
având destinaţia de cabinete, birouri, cabinete medi-
cale, reprezentanţe persoane juridice, sedii firmă sau 
activităţi economice. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Birou Fond Locativ. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Serviciul de Utilitate Publică de Admi-
nistrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila 
-Birou Fond Locativ, Str. M. Eminescu, nr.27, 
județul Brăila. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 

potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: se ridică de la sediul instituției, 
Birou Fond Locativ după achitarea sumei de 900Lei/
exemplar, sumă ce se achită la Casierie. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2021, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 14.09.2021, ora 09.45. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul de 
Utilitate Publică de Administrare a Fondului 
Locativ şi a Cimitirelor Brăila, cu sediul în Brăila, 
Str. M. Eminescu, nr. 27, județul Brăila, Birou Secre-
tariat. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Într-un exemplar, în două 
plicuri sigilate. 5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
14.09.2021, ora 10.00, sediul Serviciului de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor Brăila, cu sediul în Brăila, Str. M. 
Eminescu, nr. 27, județul Brăila. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brăila, Brăila, Calea Călăraşilor, nr.47, județul 
Brăila, cod poştal 810017, telefon 0239/613.370, fax 
0239/612.608, e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 16.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Comuna 
Cetatea de Baltă, cu sediul în Cetatea de Baltă, Str.
Cetății, nr.32, județul Alba, cod poştal 517235, 
telefon 0258/886.364, fax 0258/886.128, e-mail: 
contact@cetateadebalta.ro, cod fiscal 4562478. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu 
farmacie în suprafață de 25mp: compus din 19mp 
spațiu vânzare, 3,5mp magazie şi 2,5 mp baie, 
situate administrativ în Comuna Cetatea de Baltă, 
Str.Horea, nr.4A, județul Alba, spațiu proprietate 
publică a Comunei Cetatea de Baltă, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi H.C.L. nr. 32/30.06.2021. 
Imobilul este înscris în extrasul de Carte Funciară 
nr. 70504 al comunei Cetatea de Baltă. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediu instituției. 3.2.Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Compartiment 
-urbanism şi achiziții publice, Comuna Cetatea de 
Baltă, Str.Cetății, nr.32, județul Alba, cod poştal 
517235. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 30.08.2021, ora 16.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 07.09.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: UAT Comuna Cetatea de 
Baltă, Str. Cetății, nr.32, județul Alba. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior şi unul interior. 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 08.09.2021, ora 10.00, la sediu UAT 
Comuna Cetatea de Baltă, Str. Cetății, nr. 32, 
județul Alba. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Judecătoria Blaj, Blaj, 
Bulevardul Republicii, nr.14, județul Alba, cod 
poştal 515400, telefon 0258/710.899, fax 

0258/712.299, e-mail: judecatoria.blaj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 16.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: UAT Comuna 
Lipovăț, comuna Lipovăț, Str. Principală, nr. 87, 
județul Vaslui, telefon/fax 0235/345.740, e-mail: 
primarialipovat@yahoo.co.uk, cod fiscal 3394244. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu cu 
suprafață de 104 mp, aparținând domeniului privat 
al UAT Comuna Lipovăț, situat la etajul 1 al imobi-
lului identificat cu număr cadastral: 71475, în sat 
Chițoc, comuna Lipovăț, județul Vaslui. Închirierea 
se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local 
Lipovat nr. 35/16.07.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Compartimentul Licitații-proiecte. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Licitații -proiecte, Primăria 
Comunei Lipovăț, Str.Principală, nr.87, comuna 
Lipovăț, județul Vaslui. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 30.08.2021, ora 13.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 07.09.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Lipovăț, 
comuna Lipovăț, Str.Principală, nr.87, judeţul Vaslui, 
Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 07.09.2021, ora 
11.00, Primăria Comunei Lipovăț, sat Lipovăț, 
comuna Lipovăț, Str.Principală, nr.87, județul Vaslui, 
cod poştal 737335. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str.
Ștefan cel Mare, nr.54, județul Vaslui, telefon/fax 
0235/311.582, email: tr-vaslui@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 16.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Primăria Munici-
piului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor, telefon 0259/408.865, 
0259/437.000, fax 0259/436.276, e-mail: primarie@
oradea.ro, locuinte@oradea.ro, cod fiscal RO 
35372589. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
26 de imobile cu destinația de locuință, proprietăți 
private ale municipiului Oradea şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Oradea, în supra-
față totală de 1.232,48mp, conform caietului de 
sarcini, O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, art. 332-333 şi 
H.C.L. nr. 859 din 31.10.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale sau se poate consulta website-ul: www.oradea.

ro, secțiunea -licitații. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, 
județul Bihor. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40 lei /exemplar, ce se achită la casierie 
sau se poate descărca de pe site: gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificarilor: 27/08/2021, ora 
09.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 08/09/2021, ora 11.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1, județul 
Bihor, parter, ghişeele 1-2. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format 
A4. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 09/09/2021, ora 
09.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii 
nr.1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, județul Bihor, 
cod poştal 410033, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 16/08/2021.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama 
Buzăului, cu sediul în comuna Vama Buzăului, sat 
Vama Buzăului, nr. 425, județul Braşov, tel. 
0268288505, fax. 0268288830, e-mail: comunava-
mabuzaului@yahoo.com, cod fiscal: 4728300, repre-
zentată prin viceprimar Alin Iager oferă spre 
închiriere prin licitație publică spațiu situat în intra-
vilanul comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, 
în cadrul clădirii din cărămidă de la nr. 376, uliţa „La 
Dispensar“, judeţul Braşov, cu destinația dispensar 
veterinar, fiind compus din: 5 încăperi magazii mate-
riale, 2 încăperi cabinete medicale, hol acces. Spațiul 
are o suprafață totală de 106,63 mp, este construit pe 
terenul înscris în C.F. 4267 – Buzăul Ardelean, nr. 
top. 3703/2/2/1/2/2, proprietar comuna Vama Buză-
ului. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 
din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Vama Buzăului nr. 46/23.04.2021 
şi nr. 71/30.07.2021. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, după prezentarea 
dovezii plății caietului de sarcini. Denumirea şi 
adresa compartimentului din cadrul Primăriei 
Comunei Vama Buzăului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul de Urbanism, Autorizare 
Construcții, Investiții, Achiziții Publice, Primăria 
Comunei Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 
425, județul Braşov. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar: 50 lei/exemplar, 
ce se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Vama Buzăului. Data limită privind solicitarea clari-
ficărilor 02.09.2021, ora 16:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 13.09.2021, ora 16:00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Vama 
Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, județul Braşov, 
registratură. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 14.09.2021, ora 11:00, Primăria Comunei 
Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, județul 
Braşov. Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele de pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Municipiul 
Braşov, județul Braşov, telefon 0268.419.615, fax 
0268.418.054, email trbrasov@just.ro. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 16.08.2021.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf nr. 5K8U001 pe numele 
Sava Jean-Stelian, din Slobozia. Se declară nul.

l Pierdut anexele la certificatul de inregistrare: SC 
COMSIG SA – CUI: 1225885 J26/176/1991, se 
declara nule.

l Subsemnata Negreanu Anastasia declar pierdută 
legitimația de student emisă de Facultatea de Medi-
cină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. Declar 
legitimația nulă.

l Taşcu Daniel Intreprindere Individuală, CUI: 
41126317, declar pierdută înregistrare DSV-SA nr. 
21499 din 25.09.2020 pentru punctul de lucru din 
Cuza Vodă, Str. Plopului, Nr. 11, Jud. Constanța. O 
declar nulă.

l Societatea Confort Gold SRL, cu sediul în sat 
Aruncuța, com. Suatu, nr. 91, jud. Cluj, CIF: 
RO39385778, număr Registrul Comerțului 
J12/2135/2018, declar pierdut certificatul consta-
tator nr. 34817/21.05.2018.

Lică Georgeta
declar pierdută 

cartea de muncă 
seria BA nr. 0168605.

PIERDERI


