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OFERTE SERVICIU
l Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi /1 asistent 
manager. Tel.0721.228.134.

l Dinitra Logistic SRL angajează 1 conducător auto trans-
port rutier de mărfuri /1 asistent manager. Tel. 
0721.228.134.

l SC Toga Serv SRL Bacau angajează muncitori necalifi-
cați pentru lucrări de marcaje rutiere. CV-urile se transmit 
la adresa de e-mail: o�ce@togaserv.ro

l Van Valina Trans din Vaslui angajeaza conducatori 
auto,pentru curse regulate in Rusia si Ucraina. Conditii: 
limba rusa. Relatii la telefon 0749828410. interviul in data 
de 22.11.2021 la sediul firmei.

l S.C. Baicu Construct S.R.L., având CUI: 23661389, cu 
sediul în sat Românești, comuna Bărcănești, nr.68, județ 
Prahova, angajează: dulgher (exclusiv restaurator) cu cod 
COR 711501 -1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 22.11.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l S.C.Evadav Euroinvest S.R.L., având CUI: 33324801, cu 
sediul în localitatea Băicoi, oraș Băicoi, strada Indepen-
denței, nr. 250A, județ Prahova, angajează: dulgher cu cod 
COR 711502 -2 posturi; fierar betonist cu cod COR 711402 
-1 post; zidar rosar tencuitor cu cod COR 711205 -2 posturi; 
parchetar cu cod COR 712204 -1 post; zugrav cu cod COR 
713102 -1 post; montator pereți și plafoane din gips carton 
cu cod COR 712406 -1 post; pavator cu cod COR 711902 -2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 22.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Federația Română de Rugby, cu sediul în bld.Mărăști, 
nr.18-20, Sector 1, București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale 
vacante de execuție de Referent de specialitate-gradul I în 
cadrul Biroului Achiziții Publice –1 post, pe data de 
09.12.2021, ora 10.00 la sediul Federației Române de Rugby 
din bld.Mărăști, nr.18-20, sector 1, București. Toate infor-
matiile privind condițile de participare la concurs, docu-
mentele pe care trebuie să le conțină dosarul de concurs, 
calendarul de desfășurare al concursului, bibliografia și 
tematica de concurs se regăsesc pe site-ul www.rugbyro-
mania.ro

l SC Novara T Impex SRL cu sediul în Craiova, str.Primă-
verii, nr.35, jud.Dolj, J16/307/1999, CUI: 11736925, anga-
jează: zidar cod COR 711205- 10 posturi, muncitor 
necalificat cod COR 931301- 35 posturi, fierar betonist cod 
COR 711402- 15 posturi, electrician cod COR 741101- 10 
posturi și zugrav cod COR 713102- 10 posturi. Cerințe: 
studii medii și cunoscător de limba engleză, nivel începător. 
Selecția va avea loc în data de 22.11.2021, ora 10.00.

l RINGIER România caută lucrător gestionar pentru 
depozitul situat în zona Crângași. Candidatul ideal este o 
persoană dinamică, capabilă să lucreze în echipă și în 
condiții de stres, atentă, corectă, cu atenție distributivă și 
care să aibă următoarele atribuții: Pregătirea fluxurilor de 
trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, pregătirea retu-
rurilor clienților și actualizarea softurilor de gestiune (stoc, 
cantitate, prețuri) Răspunde de gestiunea fizică și scriptică 

a stocului de marfă din magazie, a obiectelor și mijloacelor 
fixe, precum și mișcarea acestora în cadrul societății. 
Așteptăm cv-uri pe adresa de email hr@ringier.ro, infor-
mații la telefon 0729.729.329.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești organizează concurs, în 
conformitate cu dispozițiile H.G.nr.286/2011, pentru apro-
barea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant, cu modificările și 
completările ulterioare, și dispozițiile Ordinului 
M.S.nr.1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesi-
onale a personalului contractual din unitățile sanitare 
publice din sectorul sanitar, pentru ocuparea postului de 
referent debutant în cadrul Structurii de Management al 
Calității Serviciilor Medicale, studii medii, fără vechime. 
Concursul constă în următoarele etape: selecția dosarelor- 
08.12.2021-10.12.2021, ora 16.00, proba scrisă- 16.12.2021, 
ora 10.00 și interviul- 21.12.2021, ora 10.00, la sediul Spita-
lului de Psihiatrie Drăgoești, strada Spitalului nr.1, Drăgo-
ești, județul Vâlcea. Înscrierile se fac la compartimentul 
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, județul 
Vâlcea, până în data de 08.12.2021, ora 15.00, inclusiv, 
persoană de contact: Barbu Mariana, telefon: 0350.802.491.

l U.M.01971 București, din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată 
a unui post vacant de personal civil contractual, cu atribuții 
de execuție, de economist debutant/compartimentul conta-
bilitate/financiar-contabil, studii universitare de licență cu 
diplomă de licență în domeniul economic, nu necesită 
vechime în specialitatea absolvită: -15.12.2021, ora 10.00 
-proba scrisă; -22.12.2021, ora 10.00 -interviul; -data-limită 
de depunere a dosarelor: 07.12.2021, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul 
U.M.01971 București, strada Aeroportului nr.2-4, Clinceni, 
județ Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact: tel.021.315.70.17, int.108, 
persoană de contact: Enache Mihail, secretar.

l Școala Gimnazială Luca Solomon, cu sediul în comuna 
Vaideeni, judeţul Vâlcea, tel.0723.650.429, anunţă scoaterea 
la concurs în data de 10.12.2021, în cadrul proiectului 
„FRDS -IncluziROMOItenia -Incluziunea Socială și abili-
tarea romilor din Oltenia”: -1 coordonator activităţi, 1 
instructor educativ primar, 1 instructor educativ limba 
română, 1 instructor educativ matematică, 1 instructor 
educativ activităţi petrecere timp liber, 1 expert local, peri-
oada decembrie 2021-februarie 2023. Informaţii suplimen-
tare la sediul unităţii sau la numărul de telefon menţionat, 
orele 08.00-12.00.

l Școala Gimnazială Catane, cu sediul în comuna Catane, 
judeţul Dolj, tel.0723.650.429, anunţă scoaterea la concurs 
în data de 14.12.2021, în cadrul proiectului „FRDS -Inclu-
ziROMOItenia -Incluziunea Socială și abilitarea romilor 
din Oltenia”: -1 coordonator activităţi, 1 instructor educativ 
primar, 1 instructor educativ limba română, 1 instructor 
educativ matematică, 1 instructor educativ activităţi timp 
liber, 1 expert local, perioada decembrie 2021-februarie 
2023. Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la 
numărul de telefon menţionat, orele 08.00-12.00.

l Școala Gimnazială Mărgăritești, cu sediul în comuna 
Voineasa, judeţul Olt, tel.0723.650.429, anunţă scoaterea la 
concurs în data de 13.12.2021, în cadrul proiectului „FRDS 
-IncluziROMOItenia -Incluziunea Socială și abilitarea 
romilor din Oltenia”: -1 coordonator activităţi, 1 instructor 

educativ primar, 1 instructor educativ activităţi timp liber, 1 
expert local, perioada decembrie 2021-februarie 2023. 
Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la numărul de 
telefon menţionat, orele 08.00-12.00.

l S.C.Magnicom S.R.L., având CUI: 5427038, cu sediul în 
București, Sector 5, strada Carol Davila-Tronson III, 
nr.105-107, etaj 1, ap.3, angajează: montator subansamble 
cod COR 821103- 4 posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul comerţului. 
Selecția are loc în data de 22.11.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează 
concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de 
execuție, de personal contractual, respectiv: Muncitor cali-
ficat IV (electrician) la Serviciul Logistic, Biroul Adminis-
trarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu personal 
recrutat din sursă externă, poziţia 0058 din statul de orga-
nizare al unităţii. În vederea participării la concurs/examen, 
candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile 
generale conform art.3 din H.G.nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, și cumulativ următoarele condiții 
specifice: -să fie absolvenți de minim studii medii/generale; 
-să dețină diplomă/certificat/atestat de absolvire sau alt 
document emis de o instituție acreditată pentru absolvirea 
a cursului/programului de calificare/perfectionare/ speciali-
zare: electrician; -să dețină autorizație de electrician emisă 
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Dome-
niul Energiei, minimum gradul IIB -în termen de valabili-
tate; -vechime în muncă -1 an; -vechime în specialitate -1 
an; -să dețină/să obțină autorizație acces la informații 
clasificate nivelul „secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt 
medical și apt psihologic. Dosarul de concurs se va depune 
la sediul instituției până la data de 26.11.2021, ora 15.30. 
Concursul va avea loc la sediul unităţii din municipiul 
Tulcea, str. Spitalului, nr.2, județul Tulcea, după următorul 
program: a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc la 
data de 13.12.2021; b) proba scrisă va avea loc la data de 
16.12.2021, ora 09.00; c) proba interviului va avea loc la 
data de 19.12.2021, ora 09.00. Relații suplimentare referi-
toare la organizarea și desfășurarea concursului, tematica și 
bibliografia se pot obține la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Tulcea, persoană de contact: comisar-șef de poliție 
Titorenco Ivan, tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de 
internet portalul: http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea 
carieră -Posturi scoase la concurs.

l Consiliul Local al Comunei Bucșani, cu sediul în locali-
tatea Bucșani, strada Principală, nr.242, județul Giurgiu, 
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată, în cadrul Serviciului de alimentare cu apă al comunei 
Bucșani, a funcţiilor publice contractuale vacante, în baza 
prevederilor legislative ale H.G. nr. 286/2011, modificată și 
completată de H.G.nr.1027/2014 și ale art.V, din Ordonanța 
nr. 17 din 30 august 2021, pentru modificarea și comple-
tarea Legii nr.134/2019, privind reorganizarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, 
precum și pentru modificarea unor acte normative, după 
cum urmează: 1)Denumirea postului: 1 post contabil, în 
cadrul Serviciului de alimentare cu apă al comunei 
Bucșani, vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: medii; -vechime în specialitate studiilor necesare 
ocupării postului: nu este necesară. 2)Denumirea postului: 
3 posturi muncitor calificaț, în cadrul Serviciului de alimen-
tare cu apă al comunei Bucsani, vacante, contractuale, pe 

perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: generale; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: nu este necesară. Data: 
21/12/2021, ora 10.00 și locul de desfășurare a concursului: 
Primăria Bucșani: -proba scrisă în data de 21/12/2021, ora 
10.00, la sediul instituției; -proba interviu în maximum 4 
zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, conform legii, 
la sediul instituției. Data-limită: 13/12/2021, până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. Date contact: 
Tudor Andreea, tel.0246/263.075.

l U.M.01016 Târgu Mureș, județul Mureș, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante de personal civil de Referent de speci-
alitate gr.III (în Biroul achiziții și derulare contracte) și 
Muncitor calificat IV (electrician -în cadrul formațiunii de 
cazarmare din localitatea Vlădeni -jud.Brașov) în baza HG 
286/2011 astfel: -06.12.2021, până la ora 16.00 -termenul 
limită de depunere a dosarelor; -15.12.2021, ora 09.00, 
proba scrisă; -21.12.2021, ora 10.00, proba practică; 
-27.12.2021, ora 11.00, proba interviu și evaluarea psiholo-
gică. Condiții specifice referitoare la studii și vechime: 
Referent de specialitate gr.III: -Absolvent al învățământului 
superior tehnic cu diplomă de licență; -Vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite -minim 6 luni. Muncitor calificat 
IV: -Nivelul minim al studiilor: școala generală; -Să fie 
autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare 
în Domeniul Energiei (autorizație de tip B -executant 
lucrări, minim gradul II D) -adeverință de electrician auto-
rizat eliberată de A.N.R.E., în termen de valabilitate; 
-Vechime în calificarea profesională -nu este cazul. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la 
sediul UM 01016 Târgu Mureș, bulevardul Cetăţii, nr.43, 
Târgu Mureș, judeţ Mureș, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, 
la telefon 0265/250.272, interior 410.

l Unitatea Militară 01376 Negoiești, jud.Prahova, organi-
zează concursul pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, contabil II -Contabilitate la 
Contabil șef. Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01376 
Negoiești, astfel: -proba scrisă se va desfășura în data de 
16.12.2021, începând cu ora 10.00; - interviul se va desfășura 
în data de 22.12.2021, începând cu ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G.nr.286/23.03.2011, precum și următoarele 
condiţii specifice: -nivel minim de studii: studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat, profil economic sau studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat în orice domeniu, urmate de absol-
virea unui curs de perfecţionare/specializare în domeniul 
economic/financiar contabil; -nivelul de acces la informaţii 
clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris 
al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi 
declarată „admisă”; -spirit de iniţiativă, comunicare, lucru 
în echipă, capacitate de analiză și sinteză, rezistenţă la stres; 
-vechime în muncă în specialitatea contabil: 6 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.6 din H.G. nr. 
286/23.03.2011 și se vor depune până la data de 07.12.2021, 
ora 16.00 la sediul U.M.01376 Negoiești, strada Bucegi, nr.1, 
Prahova. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
U.M.01376 Negoiești, strada Bucegi, nr.1, Prahova, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 0244481474 int.254.

l Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara, 
judeţul Hunedoara, cod fiscal 4634094, în conformitate 
cu art.7 din HG 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant: 1 post administrator de patri-
moniu. Condiţii specifice: -studii superioare (inginer/
subinginer, economist) -conform art.250, aliniat l) din 
LEN nr.1/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare; -vechime minim 3 ani și 6 luni. Concursul va avea 
loc după următorul program: -20.12.2021, ora 10.00, 
proba scrisă; -21.12.2021, ora 10.00, interviul. Dosarele 

se pot depune până la data de 16.12.2021, ora 12.00, la 
secretariatul colegiului. Informaţii la telefonul: 
0254.711.150.

l Administraţia Domeniului Public Sector 1, București, 
anunţă concurs de recrutare organizat în data de 
15.12.2021, ora 11.00, proba scrisă/practică și în data de 
17.12.2021, ora 11.00, proba interviului, pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale de execuție vacante: -1 
post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la 
Biroul Achiziții Publice: -studii universitare de licență 
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absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; -certificat/atestat 
expert achiziții publice; -vechimea în specialitate necesară: 
minim 6 ani și 6 luni; -1 post de inspector de specialitate, 
gradul profesional I, la Serviciul Juridic: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul administrație sau juridic; -vechimea în speciali-
tate necesară: minim 3 ani și 6 luni; -1 post de consilier 
juridic, gradul profesional IA, la Serviciul Juridic: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul juridic; -studii universitare de masterat în 
domeniul juridic; -vechimea în specialitate necesară: minim 
6 ani și 6 luni; -1 post de inspector de specialitate, gradul 
profesional II, la Biroul Parcări Publice: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
tehnic; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 luni; -2 
posturi de șofer treapta profesională I, la Serviciul Mecani-
zare: -studii medii; -permis de conducere categoria B, C1, 
C; -atestat transport marfă; -atestat de macaragiu; 
-vechimea necesară: minim 2 ani. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, 
în perioada 22.11.2021-07.12.2021. Condiţiile de participare 
și bibliografia se afișează la sediul instituției și pe pagina de 
internet a instituției: http://adp-sector1.ro. Relaţii suplimen-
tare la secretarul comisiei de concurs, telefon: 021.96.60.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mi-
litară ,,Cantacuzino” București cu sediul în strada Splaiul 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, orga-
nizează concursul pentru ocuparea următorului post 
vacant: Medic veterinar gr. I și Medic veterinar gr.II, din 
cadrul microstructurii Unitate Testare Preclinică/Centrul 
de Cercetare Dezvoltare Tehnologică: studii superioare cu 
licenţă în medicină veterinară: vechime în specialitate, 
minim 6 ani și 6 luni pentru medic veterinar gr. I, minim 3 
ani și 6 luni pentru medic veterinar gr. II. -  07.12.2021, ora 
15.00 - data limită de depunere a dosarelor; - 15.12.2021, 
ora 10.00 - proba scrisă; - 21.12.2021, ora 10.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei: Sandra Forje, telefon 
021.306.93.30, între orele 08.00-15.00.

l Referent de specialitate gr. II din cadrul microstructurii 
Compartiment Control Intern Managerial: studii superi-
oare, vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, vechimea în specia-
litate: 2 ani.- 07.12.2021, ora 15.00 - data limită de depunere 
a dosarelor: - 15.12.2021, ora 10.00 - proba scrisă; - 
21.12.2021, ora 10.00 – interviul. Detalii la  secretarul 
comisiei: Simion Daniel, telefon 021.306.93.24, între orele 
08.00-15.00.

l Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează 
concurs/ examen pentru ocuparea a două funcții contrac-
tuale de execuție vacante în cadrul Serviciului Ghișeul.ro și 
SAET din Direcția suport aplicații, astfel: -2 posturi de 
consilier gradul IA. Desfășurarea concursului/ examenului: 
-Proba scrisă -15.12.2021, ora 10:00; -Interviul -data și ora 
se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. Locul de 
desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea Româ-
niei situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, București, 
România. Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 
respectiv în intervalul 19.11.2021 -06.12.2021. Data limită 
de depunere a dosarelor este 06.12.2021, ora 17:00. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosa-
relor, respectiv în perioada 07.12.2021 -08.12.2021. Rezulta-
tele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de 
1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a 
dosarelor de concurs, respectiv în data de 09.12.2021, la 
sediul și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro 
la secțiunea Carieră. Comunicarea rezultatelor probei scrise 
și interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi 
lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul 
și pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro la 
secțiunea Carieră. Candidații nemulțumiți pot depune 
contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data 
afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data 

afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancți-
unea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor 
se va face imediat după soluționarea contestațiilor. Rezulta-
tele finale se afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare 
de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor 
pentru ultima probă a concursului/ examenului. (1) Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine următoarele documente conform 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului -cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare: a) cerere 
de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) 
alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candi-
datul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfășurării primei probe a concursului. (4) Actele 
prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. În vederea participării la concurs/ examen, candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute 
de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, după 
cum urmează: a) are cetățenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului 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 exercițiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de parti-
cipare stabilite pe baza fișei postului pentru posturile de 
natură contractuală vacante de consilier gradul IA: -Nivelul 
studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, în unul din domeniile funda-
mentale: științe sociale din care ramura de științe: științe 
juridice, științe economice, științe administrative, științe ale 
comunicării, științe socio-umane, psihologie și științe 
comportamentale; științe umaniste și arte; științe inginerești 
sau matematică și științe ale naturii; -Cunoașterea unei 
limbi străine -limba engleză, în vederea colaborării 

constante cu reprezentanții instituțiilor europene, nivel 
mediu/ avansat (scris, vorbit, citit) competențe testate în 
cadrul probelor de concurs; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției contractuale de execuție: 1 
an. Coordonate de contact: Adresa de corespondență: 
Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Municipiul București, 
Telefon/ Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.
ro. Persoana de contact: Elena Calotă, consilier superior, 
Biroul resurse umane.

l În conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guver-
nului nr.730/2018 pentru modificarea lit.C și D din anexa 
nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organi-
zarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, art.4 din 
Legea nr.265/2008 republicată, privind gestionarea sigu-
ranței circulației pe infrastructura rutieră și art.I din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind 
unele măsuri la nivelul administrației publice, Autoritatea 
Rutieră Română- ARR, cu sediul în B-dul.Dinicu Golescu, 
Nr.38, Sector 1, Municipiul București, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale 
vacante, în cadrul instituției. Concursul pentru ocuparea 
postului vacant de referent de specialitate debutant (S) cu 
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă la COMPARTIMENTUL SCISR, (Secreta-
riatul Consiliului Interministerial pentru Siguranța 
Rutieră), va consta în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a) pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniile de 
licență: științe inginerești, economice sau juridice, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recu-
noaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștințe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
referent de specialitate debutant (S) cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la 
SERVICIUL INFORMATIZARE, va consta în susţinerea 
unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate 
(lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații 
înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: a) pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul tehnic, ori studii echivalente potrivit prevederilor 
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul 
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este cazul; c)nu are mențiuni 
înscrise în cetificatul de cazier judiciar; d)cunoștințe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O«ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL INFORMATIZARE, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul tehnic: domeniul de licență: electronică, 
transporturi, ori studii echivalente potrivit prevederilor 

art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul 
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente, precum și o experienţă profesională în 
domeniul IT; b)vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 luni; c) nu are mențiuni înscrise 
în cetificatul de cazier judiciar; d)specializare în domeniul 
IT (susținute de diplome /certificate de curs). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debu-
tant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă la BIROUL ACHIZIȚII 
PUBLICE, va consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul 
fundamental științe sociale- ramura de știință- științe juri-
dice, domeniul de licență: drept, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul 
de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echiva-
lare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale competente; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O«ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea a 3 posturi vacante de inspector de specia-
litate debutant (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL 
INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă și diplomă de master recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podu-
rilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; e)cunoștințe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de 
specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă la SERVICIUL 
INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ din cadrul 
Direcţiei Siguranța Infrastructurii Rutiere, va consta în 
susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: a1)studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă și diplomă de master recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării drumurilor și podu-
rilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente, precum și o experienţă profesională de cel puţin 4 ani 
dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţio-
nate sau a2)studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în cazul poliţistului rutier în grad de ofiţer minim 10 

ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române; b)permis de 
conducere valabil pentru categoria B; c)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d)cunoștințe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O«ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă la SERVICIUL CLASIFICARE REȚEA 
RUTIERĂ din cadrul Direcţiei Siguranța Infrastructurii 
Rutiere, va consta în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: a1)studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă și diplomă de 
master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei 
și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din dome-
niile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria 
autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit 
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în 
străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a aces-
tuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administra-
ţiei publice centrale competente, precum și o experienţă 
profesională de cel puţin 7 ani dovedită în unul sau mai 
multe dintre domeniile menţionate sau a2)studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier în 
grad de ofiţer minim 10 ani în sistematizarea traficului 
rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poli-
ţiei Române; b) permis de conducere valabil pentru cate-
goria B; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștințe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O«ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului de referent de specialitate gradul 
II (S) la SERVICIUL LICENȚE ȘI PROGRAME DE 
TRANSPORT din cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare, 
va consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a 
cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a 
unui interviu. Candidaţii înscriși pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate gradul II (S) la Serviciul 
Licențe și Programe de Transport, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)pregătire de bază: studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă/inginer sau echivalentă 
acestora în domeniul fundamental științe inginerești- 
ramura de știință- ingineria transporturilor, domeniul de 
licență: -ingineria autovehiculelor sau ingineria transportu-
rilor- o specializare aferentă transporturilor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor 
care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; e)cunoștinţe operare calculator: Pachetul 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul pentru ocuparea postului de referent de specia-
litate gradul II (S) la SERVICIUL PROCEDURI ȘI 
STANDARDE PROFESIONALE din cadrul Direcţiei 
Atestare și Certificare, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidaţii înscriși 
pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate 
gradul II (S) la Serviciul Proceduri și Standarde Profesio-
nale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă/inginer sau echivalentă acestora în domeniul funda-
mental științe inginerești- ramura de știință- ingineria 
transporturilor, domeniul de licență: -ingineria autovehicu-
lelor sau ingineria transporturilor- o specializare aferentă 
transporturilor rutiere, ori studii echivalente potrivit preve-
derilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în 
străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a aces-
tuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administra-

ţiei publice centrale competente; b) vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni; c)permis 
de conducere valabil pentru categoria B; d)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)cunoștinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O«ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de consilier juridic gradul II (S) la SERVICIUL 
JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV din 
cadrul Direcției Juridice, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul fundamental științe sociale- ramura de știință- științe 
juridice, domeniul de licență: drept, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art.153 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul 
de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echiva-
lare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale competente; b) vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 
luni; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O«ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic debu-
tant (S) la SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV din cadrul Direcției Juridice, va consta 
în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor 
de specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental științe sociale - ramura de 
știință - științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recu-
noaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
consilier juridic debutant (S) la SERVICIUL RELAȚII 
PUBLICE din cadrul Direcției Juridice, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (lucrare scrisă tip sinteză) și a unui interviu. 
Candidații înscriși pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental științe sociale- ramura de 
știință- științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii 
echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recu-
noaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de 
către autoritatea administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d) cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea postului vacant de 
economist gradul II (S) la SERVICIUL CONTABILITATE 
ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ din cadrul Direcției Econo-
mice și Administrativ, va consta în susţinerea unei probe 
scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare 
scrisă tip sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării postului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic, ori studii echivalente potrivit prevederilor 
art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul 
solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în 
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condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 luni; c)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d)cunoștinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O�ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de economist gradul II (S) la SERVICIUL FINAN-
CIAR BVC TARIFE din cadrul Direcției Economice și 
Administrativ, va consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul 
economic, ori studii echivalente potrivit prevederilor art.153 
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, precum și, în cazul solici-
tanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, 
documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente; b)vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 luni; c)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; d)cunoștinţe 
operare calculator: Pachetul Microsoft O�ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul pentru ocuparea postului 
vacant de referent de specialitate debutant (S) la SERVI-
CIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ 
ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției Economice și Admi-
nistrativ, va consta în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
superioare dovedite cu diplomă de licenţă în domeniul 
științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echiva-
lente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educa-
ţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut 
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/
echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autori-
tatea administraţiei publice centrale competente; b)vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c)nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier 
judiciar; d)cunoștinţe operare calculator: Pachetul Micro-
soft O�ce (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de șofer (M) la SERVI-
CIUL ADMINISTRATIV, CORESPONDENȚĂ, ARHIVĂ 
ȘI TRANSPORT din cadrul Direcției Economice și Admi-
nistrativ, va consta în susţinerea unei probe scrise de verifi-
care a cunoștinţelor de specialitate (lucrare scrisă tip 
sinteză) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: studii 
medii dovedite cu diplomă de bacalaureat; b)permis de 
conducere valabil pentru categoria B de cel puțin doi ani; c)
adeverință eliberată de către serviciul poliției rutiere din 
care să rezulte faptul că în ultimul an, titularul un a avut 
suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru 
conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substan-
țelor stupefiante și un a fost implicat în accidente rutiere 
soldate cu victime din culpa sa; d)aviz medical și psihlogic 
pentru transportul de persoane; e)vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; f)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar. Dosarele 
de concurs se depun personal la Autoritatea Rutieră 
Română- ARR, Ministerul Transporturilor și Infrastruc-
turii Poarta G din Str.Gării de Nord, Sector 1 Municipiul 
București, până la data de 07.12.2021, ora 16.30, conform 

programului de lucru: Luni- în intervalul orar 08.00-16.30, 
Marți- în intervalul orar 08.00-16.30, Miercuri- în intervalul 
orar 08.00-16.30, Joi- în intervalul orar 08.00-16.30, Vineri- 
în intervalul orar 08.00-14.00. Concursul va consta în 3 
etape succesive: a) SELECŢIA DOSARELOR DE 
ÎNSCRIERE, b) PROBA SCRISĂ. Proba scrisă se va 
desfășura la adresa: Formenerg- Bulevardul Gheorghe 
Șincai, nr.3, Sector 4, Municipiul București sau în altă 
locație în funcție de numărul de candidați înscriși la 
concurs, în data de 15.12.2021, ora 10.00; c) INTERVIUL. 
Interviul se va susţine la adresa: Formenerg- Bulevardul 
Gheorghe Șincai, nr.3, Sector 4, Municipiul București sau în 
altă locație în funcție de numărul de candidați admiși la 
proba scrisă, în data de 20.12.2021, ora 10.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 021.313.48.53 Serviciul 
Resurse Umane. Bibliografia și alte informaţii necesare 
desfășurării concursului sunt afișate la avizier Poarta E- 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Str.Gării de 
Nord, Sector 1, Municipiul București, site: http://posturi.
gov.ro/ și www.arr.ro (Despre ARR- Organizare- Carieră- 
Angajări) sau accesând linkul: https://www.arr.ro/arr_
doc_228_organizare_pg_0.htm. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modificarile si completa-
rile ulterioare, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci 
organizeaza in data de 15.12.2021 la ora:9.00-concurs 
pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie/
pe perioada nedeterminata, de:examinator in cadrul Servi-
ciului Desene, Cercetari Documentare, Eliberari Titluri de 
Protectie, Compartiment Cercetari Documentare Desene si 
Marci-Directia Marci si Desene. Cerinte specifice obligato-
rii:Studii superioare la o institutie de invatamant superior 
recunoscuta de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunos-
cuta in domeniile juridic, economic, inginerie, tehnic si 
filologie; Cunoasterea unei limbi de circulatie internationa-
la-engleza/ franceza-nivel mediu; Cunostinte de operare pe 
calculator-Windows, MS.O�ce (Word, Excel, Power Point); 
Corectitudine, disciplina, capacitate comunicare, capacitate 
lucru independent, disponibilitate, atentie, rigurozitate, 
simtul raspunderii, abilitati comunicare. Concursul va avea 
loc la sediul O.S.I.M. si va consta in trei etape succesive 
selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa, care se va 
sustine pe data de:15.12.2021 ora 9.00; interviul, care se va 
sustine pe data de 21.12.2021 ora 9.00; Dosarele de concurs 
se depun in perioada 22.11.2021-07.12.2021, la sediul 
O.S.I.M, str. Ion Ghica nr.5, Sect.3-Bucuresti, Comparti-
ment Resurse Umane si vor contine documentele prevazute 
de art. 6 din HG. nr. 286/2011/cu modificarile si completa-
rile ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la Tel. 
0213060800, int. 325 sau la sediul: O.S.I.M.

l În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, Ministerul Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale cu sediul în București, sector 3, 
bd. Carol I, nr.2-4, anunță organizarea concursului în 
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de natură contractuală de consilier IA. Proba scrisă 
va avea loc în data de 15.12.2021, ora 10.00, iar interviul se 
va susține în maximum patru zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, conform art.24 alin.(5) din Regula-
mentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: nivelul studiilor- studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul științelor umaniste, specializarea arhivistică; 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ției: minimum 7 ani. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării 
Rurale, la secretarul comisiei de concurs– Maria Nica, 
telefon 0213072484, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării. Bibliografia, condiţiile specifice de partici-
pare precum și actele solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere vor fi afișate la sediul instituţiei și vor fi publi-
cate pe pagina web www.madr.ro, la secțiunea posturi 
scoase la concurs.

CITAŢII
l Se citeaza toti mostenitorii legali sau testamentari, cu 
domiciliul necunoscut, pentru a se prezenta la sediul Socie-
tatii Profesionale Notariale Petru din Arad, str. Ioan Vidu, 
nr.2, ap.2, in data de 08.12.2021, ora 14,00, pentru a lua 
parte la dezbaterea succesiunii dupa defunctul Ducau 
Sabin, decedat la data de 12.10.2021, cu ultimul domiciliu 
in Vladimirescu, sat Mandruloc, nr.293, jud. Arad.

l Pârâtul Oszobin Szilard, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Parta, Nr.121, Jud.Timiș, este citat la Judecă-
toria Timișoara, în data de 07 Decembrie 2021, ora 10.00, 
complet C16C, în dosarul civil Nr. 30977/325/2020, având 
ca obiect ieșirea din diviziune, în proces cu reclamanții 
Ageroaei Gabriela-Liliana și Ageroaei Florin-Mugurel.

l Zamfirache Ionuţ este chemat în data de 10.12.2021 la 
Judecătoria Botoșani în Dosar nr. 119/193/2020 pentru 
divorţ în proces cu Zamfirache Claudia Ionela.

l Se citează Mălăelea Constantin Claudiu, din Târgu-Căr-
bune±ti, sat Creţe±ti, nr.77, judeţ Gorj, pentru ziua de 
06.12.2021, ora 10.00, sala de ±edinţă nr.4, complet C25, la 
Judecătoria Tg-Jiu, în calitate de pârât, în dosar nr. 
16399/318/2020, având ca obiect pensie întreţinere, în 
proces cu Ducu Mădălina.

DIVERSE
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare SC 
BUCATEPEROATE SRL, titular al proiectului 
„Construire hală producție. Birouri administrative p+1E, 
împrejmuire și utilități”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impac-
tului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire 
hală producție. Birouri administrative p+1E, împrejmuire 
și utilități”, propus a fi amplasat în Str. Oxigenului nr. 3F, 
comuna Cernica, județul Ilfov. Proiectul acordului de 
mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele 
de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Comentariile/
observațiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei 
de încadrare, se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului: Denumire Județ: ARGEȘ. Denumire 
UAT: Dragoslavele. Sectoare cadastrale: nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. ANCPI prin OCPI Argeș 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în 
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin 
Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și inclu-
ziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele 
rurale din România”, pentru Lotul 2, UAT Dragoslavele din 
Județul Argeș, pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 24.11.2021. Data de sfârșit a 
afișării: 22.01.2022. Adresa locului afișării publice: Primăria 
Comunei Dragoslavele – Sală Ședințe. Repere pentru identi-
ficarea locației: Primăria Comunei Dragoslavele. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
comisia de soluționare, din cadrul OCPI Argeș, la sediul 
Primăriei Comunei Dragoslavele – Sala de Ședințe și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Informații privind Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa 
fata de debitoarea S.C. CKS ARADIUS S.R.L., jud. Dolj, 
inmatriculata la Registrul Comertului Bihor sub nr.
J5/123/2008, C.U.I. - 23099893, prin Incheierea nr. 
397/F/2021 din data de 08.11.2021 in cadrul dosarului nr. 
4260/111/2021 al Tribunalului Bihor, fiind desemnat admi-
nistrator judiciar CII Roventa Amelia Madalina, cu sediul 
in Craiova, str. A. I. Cuza, bl. Patria, sc. 2, ap. 6, jud. Dolj, 
(tel.- 0745.637.868, email-amelia.roventa@gmail.com).  S-a 
stabilit termen pentru depunerea cererilor de creanta 
22.12.2021, termen pentru afisarea tabelului preliminar al 
creantelor 12.01.2022 si termen pentru afisarea tabelului 
defintiv al creantelor 08.02.2022. Prima adunare a credito-
rilor va avea loc in data de 17.01.2022, orele 10, la sediul 
administratorului judiciar.

l Stan Stefan, titular al planului P.U.Z.-,,construire imobil 
cu regim de inaltime parter cu functiunea de magazine 
retail, realizare parcaje la sol, amenajare parcari cu incar-
care electrica, amenajare spatii verzi plantate, alei carosa-
bile si pietonale, imprejmuire teren, amplasare semnale 
publicitare, bransare la utilitati, amplasare post trafo, 
sistematizare verticala, amenajare accese auto si pietonale, 
organizare de santier si operatiuni cadastrale, construire 
locuinte collective, comert-servicii, birouri, amenajare 
accese, parcaje, circulatii si utilitati”, in loc. Magurele, T65, 
P216, 216/13-15, anunta publicul interesat asupra deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 22.09.2021, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa procedurii  de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de:10.zile calen-
daristice de la publicarea anuntului.

l Anunt Public. 1. Pavel Ana, Staicu Anisoara, Ungureanu 
Vochin, Mitran Alexandru, Mitran Marius, Mitran 
Constantin, avand domiciliul in Jud. Ilfov, Oras Popesti-Le-
ordeni, Str.1 Mai, nr.20 titulari ai planului/ programului 
P.U.Z.-introducere in intravilan in vederea construirii unui  
ansamblu de locuințe colective S+P+6E si frunctiuni 
complementare, amenajare acces auto si pietonal, amena-
jare spatii verzi, imprejmuire si utilitatI, Jud. Ilfov, Oras 
Popesti-Leordeni, Str. Miraslau, T53/7, P28, 29, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si 

declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, 
de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc/in scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel. 
021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Stan Ionel, titular al PUZ-construire hale depozitare, 
comert-servicii, amenajare circulatii si utilitati, in loc. 
Moara Vlasiei, Tarla 130, Parcela 530, NC 56351, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni pana joi intre 
orele: 9°°-11°°. Observatii si sugestii se primesc/in scris la 
sediul: A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

l Subsemnatii: Iozu Petre, Ungureanu Nicolae, Toma 
Andrei, Raducanu Petra, cu domiciliul în Jud. Ilfov, Oras 
Popesti-Leordeni, str. Dispensarului, nr.6, proprietari ai 
terenului din Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, T53/3, 
P44-n.c.108446, P45-n.c.108447, P46-n.c.118718, 
P47-n.c.106262, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului:Consultativ pentru docu-
mentatia: ”P.U.Z.-introducere teren in intravilan in vederea 
construirii de  locuinte colective S+P+3E, amenajare 
incinta, imprejmuire si utilitati“. Documentatia a fost 
depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la 
data de 19.11.2021. Obsevatiile se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, 
str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 0212125693, in termen de:18.
zile de la publicarea prezentului anunt.

l În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare, titularul S.C. 
Terra-Business S.R.L., Gîrbaci Vasilică și Gîrbaci Mire-
la-Corina, cu sediul în Timișoara, strada Paris, nr. 2/A, 
judeţul Timiș, tel. 0744.525.013, intenţionez să solicit de la 
Administraţia Bazinală de Apă Banat avizul de Gospodă-
rire a Apelor pentru proiectul: P.U.Z. -Extindere zonă 
servicii și depozitare, industrie nepoluantă, extravilan și 
intravilan Giarmata Vii, comuna Ghiroda, C.F.nr.403615, 
406182 și 406183, judeţul Timiș. Această investiţie este 
nouă, urmând a fi realizată din surse proprii de către S.C. 
Terra-Business, Gîrbaci Vasilică și Gîrbaci Mirela-Corina. 
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoa-
nele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului sau la adresa: B-dul 16 
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, telefon: 
0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.
rowater.ro, după data de 25.11.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
METEOR S.A. Consiliul de Administrație al METEOR 
S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționânând 
conform legilor din România, cu sediul social în București, 
str. Franceză nr. 2-4, sector 3, având număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului: J40/32/1990 și cod de înregistrare 
fiscală: RO361340 (denumită în continuare „Societatea“), 
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 22.12.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii din Str. 

Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
02.12.2021. În cazul în care la această dată nu se va întruni 
cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se va întruni 
la a doua convocare, în condiţiile legii, la data de 
23.12.2021, ora 10:00, în aceeași locaţie și cu aceeași ordine 
de zi. La Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de 02.12.2021, stabilită ca 
dată de referinţă. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII 
GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR: 1. Apro-
barea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii, a 
organigramei și a CAPEX-ului aferente exerciţiului finan-
ciar al anului 2022. 2. Aprobarea programului de activitate 
al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022; 3. 
Împuternicirea domnului Ovidiu Iuliu Marian, directorul 
general al Societății, în vederea semnării oricăror docu-
mente aferente hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor și a efectuării, personal sau printr-o împuterni-
cire subsecventă, a tuturor procedurilor și formalităţilor 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se face în conformitate 
cu dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii, precum și cu 
prevederile legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţio-
narii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin 
acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împu-
ternicirii se va depune la sediul social al Societăţii cu 48 de 
ore înainte de adunare. În temeiul și cu respectarea preve-
derilor art. 14.8 din Actul Constitutiv actualizat al Socie-
tăţii, participarea acționarilor în cadrul AGOA poate avea 
loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății își vor 
putea exercita dreptul de vot prin corespondenţă, prin 
utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin 
corespondență atașat prezentului Convocator și înaintat la 
secretariatul Societății prin e-mail, la adresa de e-mail 
o�ce@meteorsa.ro, votul astfel exprimat fiind valabil dacă 
buletinul de vot este primit către Administrator cel tarziu la 
data AGOA ora 10:00 (ora României). Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5 % din capitalul social are / au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în 
care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus 
determină modificarea ordinii de zi a adunării generale 
comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui să facă 
disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași proce-
dură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu 
respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
încat să permită celorlalţi acţionari să desemneze un repre-
zentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor până cel târziu la data de 15.12.2021. Socie-
tatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari. 
Fergus Construct International S.R.L. prin reprezentant 
permanent, Petru Ion Văduva. Președinte al Consiliului de 
Administraţie.
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l CONVOCAREA. Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor UNIVERSAL S.A. Consiliul de Administrație al 
UNIVERSAL S.A., societate pe acțiuni înființată și func-
ționând conform legilor din România, cu sediul social în 
București, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, sector 3, având 
număr de înregistrare în Registrul Comerţului: 
J40/10/1991 și cod de înregistrare fiscală: RO 361390, 
(denumită în continuare „Societatea“), convoacă:  
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 
22.12.2021, ora 11:00, la sediul Societăţii din Str. Franceză 
nr. 2-4, etaj 1, Sector 3, București, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
02.12.2021. În cazul în care la această dată nu se va 
întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se 
va întruni la a doua convocare, în condiţiile legii, la data 
de 23.12.2021, ora 11:00, în aceeași locaţie și cu aceeași 
ordine de zi. La Adunarea Generala Ordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor la data de 02.12.2021, 
stabilită ca dată de referinţă. ORDINEA DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONA-
RILOR: 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Societăţii, a organigramei și a CAPEX-ului aferente 
exerciţiului financiar al anului 2022; 2. Aprobarea progra-
mului de activitate al Societății pentru exercițiul financiar 
al anului 2022; 3. Împuternicirea domnului Ovidiu Iuliu 
Marian, directorul general al Societății, în vederea 
semnării oricăror documente aferente hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor și a efectuării, 
personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor 
procedurilor și formalităţilor prevăzute de lege în scopul 
îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. Participarea la Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, precum și cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii pot 
participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acor-
darea unei împuterniciri altor persoane. În caz de prezen-
tare prin împuternicit, un exemplar original al 
împuternicirii se va depune la sediul social al Societăţii cu 
48 de ore înainte de adunare. În temeiul și cu respectarea 
prevederilor art. 13.8 din Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii, participarea acționarilor în cadrul AGOA poate 
avea loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății 
își vor putea exercita dreptul de vot prin corespondenţă, 
prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul 
prin corespondență atașat prezentului Convocator și 
înaintat la secretariatul Societății prin e-mail, la adresa de 
e-mail o¦ce@universalsa.ro, votul astfel exprimat fiind 
valabil dacă buletinul de vot este primit către Adminis-
trator cel tarziu la data AGOA ora 11:00 (ora României). 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea 
dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determină modifi-
carea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja 
acţionarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o 
ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea 
utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea 
termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel încat să 
permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant 
sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor până cel târziu la data de 15.12.2021. Societatea va 
răspunde la întrebările adresate de acţionari. Fergus 
Construct International S.R.L.prin reprezentant perma-
nent, Petru Ion Văduva. Președinte al Consiliului de 
Administraţie.

LICITAŢII
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Racovița 
-Consiliul Local Racovița, cu sediul în comuna Racovița, 
s t r a d a  C a l e a  C u s t u r a  n r. 5 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 4342839, organizează, 
respectând prevederile Hotărârii Guvernului României 
nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și 
de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și a 
H.C.L. nr. 48/28.10.2021, licitatie publică în vederea 
vânzării unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei 
al comunei Racovița. Pot participa la licitație persoane 
fizice sau juridice care întrunesc condițiile din caietul de 
sarcini și achită documentația de atribuire: 50Lei. Persoa-
nele interesate pot procura documentația de atribuire de la 
sediul Primăriei Comunei Racovița. Data-limită pentru 
obținerea documentația de atribuire este 02.12.2021. Ofer-
tele vor fi depuse la Secretariatul Primăriei Racovița, 
județul Brăila, până cel târziu în data de 03.12.2021, ora 
15.00. Numărul de exemplare în care se depune oferta- 1 
exemplar. Plicul exterior al ofertei va purta mențiunea 
numelui, adresa și nr.de telefon al ofertantului. Licitația se 
va desfășura la sediul Primăriei Com.Racovița, sala de 
ședințe, în data de 09.12.2021, ora 10.00. Soluționarea litigi-
ilor apărute pe parcursul desfășurării procedurii de conce-
sionare se realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a Tribunalului Brăila. Data trans-
miterii anunțului de licitație în vederea publicării: 
17.11.2021.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, telefon 
0350425926, fax 0350425926 concesionează  teren în supra-
față de 703 mp, situat în comuna Câineni, sat Râu Vadului, 
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  privat, nr. cadastral 
36770 concesionarea se face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.126 din data de 
15.11.2021. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica direct de la sediul Primăriei comunei Câineni, 
sat Câinenii Mici, Județul Vâlcea iar  persoanele interesate 
pot achita la caseria unității contravaloarea documentației 
de atribuire 100 de lei achitați la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
08.12.2021 ora 12,00; Data limită de depunere a ofertelor: 
15.12.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în 16.12.2021, ora 12:00, în sala de 
ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie 
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia 
de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod 
postal 240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73 22 07, 
tr.valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează  teren 
în suprafață de 2161 mp, situat în comuna Câineni, sat 
Râu Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  
public, nr. cadastral 35170 concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.124 din data de 15.11.2021. Informaţiile privind docu-
mentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 
Documentatia de atribuire se poate ridica direct de la 
sediul Primăriei comunei Câineni, sat Câinenii Mici, 
Județul Vâlcea iar  persoanele interesate pot achita la 
caseria unității contravaloarea documentației de atribuire 
100 de lei achitați la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2021 
ora 12,00; Data limită de depunere a ofertelor: 15.12.2021 
ora 12,00;Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va 
desfășura în 16.12.2021, ora 11:00, în sala de ședințe a 
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru 
soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de 
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod 
postal 240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73 22 07, 
tr.valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, telefon 
0350425926, fax 0350425926 concesionează teren în supra-
față de 2485 mp, situat în comuna Câineni, sat Râu 
Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  privat, nr. 
cadastral 35324 concesionarea se face conform OUG. 
57/2019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr.125 din 
data de 15.11.2021. Informaţiile privind documentaţia de 
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de 
atribuire se poate ridica direct de la sediul Primăriei 
comunei Câineni, sat Câinenii Mici, Județul Vâlcea iar  
persoanele interesate pot achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire 100 de lei achitați la 
caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.12.2021 ora 12,00;  Data limită 
de depunere a ofertelor: 15.12.2021 ora 12,00; Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 
16.12.2021, ora 11:30, în sala de ședințe a Consiliului local 
Câineni. Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor 
apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. 
Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 240594 telefon: (0250)73 
91 20, fax: (0250)73 22 07, tr.valcea.civil2@just.ro

l Vânzare prin licitație publică deschisă teren în suprafață 
de 704 mp situat în sat Miroslava, NC 76205, domeniul 
privat, înscris in CF 76205 comuna Miroslava, jud. Iasi 1. 
Informaţii generale privind autoritatea contractanta: denu-
mire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, comuna Miro-
slava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@prima-
riamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul 
vanzarii: teren în suprafață de 704 mp situat în sat Miro-
slava, NC 76205, domeniul privat, înscris in CF 76205 
comuna Miroslava, jud. Iasi. Pretul de pornire este de 
minim: 40 euro/mp. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire; Denumirea și adresa compartimentului 
de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de 
atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 02.12.2021, orele 16.00. 
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 02.12.2021, orele 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 
09.12.2021, orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna 
Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 7. 
Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10.12.2021, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 
1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
18.11.2021  

l Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, proprietatea 
imobiliara situata in Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul 
Prahova, reprezentata de  constructia C1 - Magazin materiale 
de constructii, imobil neinscris in Cartea Funciara – fara 
numar cadastral, regim inaltime Parter, cu suprafata 
construita desfasurata de 132,10 mp. Terenul pe care este 
edificata constructia mai sus mentionata, nu face obiectul 
vanzarii.  Pretul de vanzare este de 49.201,60 euro, fara TVA. 
Pretul bunurilor mai sus mentionate, este diminuat cu 20 % 
fata de pretul de evaluare, in conformitate cu Hotararea 
Creditorilor nr. 1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza la 
sediul lichidatorului judiciar in data de 22.11.2021 ora 11:00, 

iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 23.11.2021, 24.11.2021, 
25.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, 02.12.2021, 03.12.2021, 
06.12.2021, 07.12.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cere-
rile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul lichi-
datorului judiciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: o¦ce@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l SC Odem Investment SRL prin BFJ Consulting Group 
SPRL, valorifica prin licitaţie publica teren extravilan 
20.000 mp situat în loc. Sărulești, jud. Călărași la prețul de 
14.200 EURO (exclusiv TVA). Licitația va avea loc la data 
de 30.11.2021, ora 16:00, cu repetare la data de 07.12.2021, 
ora 16:00, cu repetare la data de 14.12.2021, ora 16:00, cu 
repetare la data de 21.12.2021, ora 16:00, la sediul lichida-
torului judiciar din str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 
30, sector 3 București. Caietul de sarcini se poate procura 
de la sediul lichidatorului judiciar după achitarea costului 
acestuia în valoare de 1000 RON. Participarea la licitație 
este condiționată de achitarea taxei de participare, a caie-
tului de sarcini și a unei cauțiuni de cel puțin 10% din 
prețul de pornire a licitației pentru bunul imobil pe care 
intenționează să îl cumpere. Informații, E-mail: o¦ce@bfj.
ro, https://www.licitatii-insolventa.ro/

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Denta, Str.Principală, nr. 224, județul Timiș, telefon 
0256/398.403, fax 0256/398.403, e-mail: primar@prima-
ria-denta.ro, cod fiscal 4483943. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 3 terenuri situate în 
intravilanul localității Rovinița-Mare, județul Timiș, în supra-
față de 27.534mp desfășurate astfel: -teren în suprafață de 
12.341mp înscris în CF. nr. 400375, nr.cadastral Cc 200/5; 
-teren în suprafață de 5.234mp înscris în CF. nr.400376, nr.
cadastral Cc 2000/4; -teren în suprafață de 9.959mp înscris în 
CF401476, nr.cadastral Cc 2000/3, bunuri proprietate privată 
ale Comunei Denta, conform H.C.L. nr.7/31.03.2021 și teme-
iului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Denta sau prin prin email: primar@primaria-denta.
ro. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Denta, Str.Principală, nr.224, județul Timiș. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei în contul 
concedentului RO61TREZ24A5101032001091 deschis la 
Trezoreria Deta sau în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Denta, Str.Principală, nr.224, cod fiscal 4483943. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.12.2021, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 10.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Denta, Str.Principală, nr.224, județul 
Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. 
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 10.12.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Denta, Str.Principală, nr.224, județul Timiș. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Timiș, Palatul Discasterial, Secția de Contencios Adminis-
trativ, Timișoara, Piaţa Tepeș Vodă, nr.2A, judeţul Timiș, 
telefon 0256/498.054, fax 0256/221.990, email: tr-timis-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 18.11.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comuna Bonțida, comuna Bonțida, Str.Mihai 
Eminescu, nr.446, județul Cluj, telefon 0264/262.259, 
e-mail: primariabontida@yahoo.com, cod fiscal 4565261. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafață de 12,388 mp, situat în 
comuna Bonțida, arabil, extravilan, liber de construcții, 
nr.cadastral 56310, bun privat al Comunei Bonțida, 
conform H.C.L.nr.69/09.07.2021 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: La cerere de la sediul 
Primăriei Comunei Bonțida, comuna Bonțida, Str.Mihai 
Eminescu, nr.446, județul Cluj sau prin email la adresa: 
primariabontida@yahoo.com. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul juridic, Primăria Comuna 
Bonțida, Str.Mihai Eminescu, nr.446, județul Cluj sau se 
poate solicita prin email la adresa: primariabontida@yahoo.
com. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 200 de lei, se poate achita 
în contul de Trezorerie RO87TREZ2185006XXX002436 al 
Primăriei Comunei Bonțida, deschis la Trezoreria Gherla, 
CIF 4565261. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02.12.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.12.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul 
Primăriei Comunei Bonțida, Str.Mihai Eminescu, nr.446, 
județul Cluj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
13.12.2021, ora 12.00, sediul Primăriei Comunei Bonțida, 
comuna Bonțida, Str. Mihai Eminescu, nr.446, județul Cluj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/ sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria 
Gherla, Gherla, Str.Bobâlna, nr.55, județul Cluj, telefon 
0264/243.854, fax 0264/243.701, email: jud-gherla@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 18.11.2021.

l Societatea Energo Industrial Imobili S.A., persoană juri-
dică română, cu sediul social în Mun.București, B-dul Pierre 
de Coubertin nr.3-5, Clădirea O¦ce Building, etaj 6, camera 
6O, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/5088/2018, având 
identificator unic la nivel european ROONRC.J40/5088/2018, 
Cod de Identificare Fiscală: RO39183612 („Vânzătoarea”), 
anunță intenția de vânzare prin licitație publică deschisă cu 
strigare a următorului bun imobil, proprietatea Vânzătoarei, 
situat în Mun.București, str.Acțiunii nr.48-50, Sector 4, 
denumit în cele ce urmează „Imobilul”, compus din: (i)teren 
în suprafață de 776mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 
227239 a Sectorului 4, București, identificat cu nr.cadastral 
227239; (ii)construcție, cu destinația de „cămin nefamiliști” 
-având 4 niveluri, suprafață construită la sol 494mp și supra-
față construită desfășurată 1641mp, înregistrată în Cartea 
Funciară nr.227239 a Sectorului 4, București, identificată cu 
nr.cadastral 227239-C1; cu respectarea prevederilor Legii 
nr.85/1992, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă 
destinație construite din fondurile statului și din fondurile 
unităților economice sau bugetare de stat. Licitația publică 
pentru vânzarea Imobilului va porni de la prețul de 680.000 
(șase sute optzeci de mii) Euro, la care se va aplica TVA în 
regimul și cota prevăzute de legea în vigoare la data semnării 
contractului de vânzare, care a fost determinat de către 
expertul independent Vitta Sebastian PFA, evaluator auto-
rizat, membru titular ANEVAR (legitimație nr.17125/valabilă 
2021), cu respectarea prevederilor din Normelor tehnice de 
evaluare privind vânzarea de locuințe și spații cu altă desti-
nație construite din fondurile statului și din fondurile unită-
ților economice sau bugetare și a Condițiilor privind 
organizarea licitațiilor de vînzare a clădirilor de locuit și a 
spațiilor cu altă destinație din cadrul acestora, precum și a 
locuințelor construite din fondurile unităților economice și 

bugetare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.658/1992. În 
vederea participării la licitația publică, ofertanții vor face 
dovada constituirii unei garanții de participare în cuantum de 
204.000Euro (două sute patru mii euro) (exclusiv TVA), care 
se va achita în echivalentul în RON, la cursul de referință 
EUR/Ron stabilit de Banca Națională a României valabil la 
data plății, în contul Vânzătoarei având IBAN nr.RO22BREL 
0002001723600100, deschis la Libra Internet Bank S.A. Sunt 
invitați să participe la licitație persoane fizice sau juridice 
române. Un ofertant va putea depune o singură ofertă. Docu-
mentele de participare care trebuie prezentate pentru partici-
parea la licitație, descrierea Imobilului, modelul de Contract 
de vânzare, precum și modul de desfășurare a licitației 
publice sunt precizate în „Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului” 
care poate fi procurat gratuit de la sediul Vânzătoarei din 
Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office 
Building, etaj 6, camera 6O, Sector 2, în perioada 22.11.2021-
16.12.2021, între orele 09.00-18.00, pe baza (i)actului de 
identitate și, (ii) dacă este cazul, a unei împuterniciri exprese 
în acest sens din partea unei persoane juridice. Toți partici-
panții la licitație au obligația de a elabora și depune documen-
tele prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare 
a licitației deschise pentru vânzarea Imobilului în conformi-
tate cu prevederile acestuia și să respecte prevederile aplica-
bile ale Regulamentului de organizare și desfășurare a 
licitației deschise pentru vânzarea Imobilului, sub sancțiunea 
descalificării. În eventualitatea adjudecării Imobilului la lici-
tație, contractul de vânzare cu privire la Imobil va fi încheiat 
și vânzarea Imobilului va fi realizată sub rezerva aprobării 
finale a operațiunii de către administratorul Vânzătoarei. 
Adjudecatarul va avea obligația de a încheia, în calitate de 
cumpărător, contractul de vânzare a Imobilului. Plata 
prețului de adjudecare a Imobilului se va face după cum 
urmează: 1.suma în RON depusă cu titlu de garanție de 
participare la licitație, în echivalentul său în Euro calculat la 
cursul de referință EUR/RON stabilit de Banca Națională a 
României valabil pentru data semnării contractului de 
vânzare, va constitui arvună și se va imputa asupra tranșei de 
plată din prețul de adjudecare al Imobilului la data semnării 
contractului de vânzare; 2.restul din prețul de adjudecare al 
Imobilului va putea fi eșalonată în cel mult 12 (douăsprezece) 
rate lunare egale de la data semnării contractului de vânzare. 
Înscrierea la licitație se va putea face la sediul Vânzătoarei 
din Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, O¦ce 
Building, etaj 6, camera 6O, Sector 2, în perioada 22.11.2021-
16.12.2021, între orele 09.00-18.00, și pe data de 17.12.2021, 
între orele 09.00-10.00. Ultima zi de înscriere va fi 17.12.2021, 
ora 10.00. Licitația va avea loc în data de 22.12.2021, ora 
13.00, la locația din Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin 
nr.3-5, O¦ce Building, etaj 6, Sector 2, și la aceasta pot parti-
cipa exclusiv persoanele fizice sau juridice care s-au înscris, cu 
respectarea cerințelor și termenelor din Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea 
Imobilului. Persoanele interesate pot solicita informații supli-
mentare și clarificări cu privire la Regulamentul de organi-
zare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea 
Imobilului la nr.de telefon: 021.209.56.96, prin fax: 
021.209.56.73 sau e-mail: o¦ce@e-proprietati.ro, persoană de 
contact: dl.Pincu Florian Marcel.

PIERDERI
l SC Genese Impex SRL declară pierdute și nule: carte de 
intervenție și registru special pentru case de marcat, 
aferente unei case de marcat DATECS WP 50, seria fiscală: 
DB4400008405.

l Declar pierdut certificatul de deținător armă neletală, 
seria CN, nr.029320, eliberat de IPJ Hunedoara, la data de 
08.11.2007.

l SC DIP&GIP SRL, cu sediul în Zărnești, Str.Câmpului 
nr.3, jud.Brașov, având CUI: 1124350, J/08/2444/1991, cu 
punct de lucru în Mun.Brașov, B-dul Griviței, 2E-2F-2G, 
aduce la cunoștință pierderea și nulitatea casei de marcat 
cu seria -nr.finanțe 30000 20360, serie fabricație VF 1000 
1468 și casă de marcat cu seria -nr.finanțe 90000 536244, 
serie fabricație VF 100 20041.
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