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OFERTE SERVICIU
l S.C. Yolcu Logistik SRL angajează un post de admi-
nistrator societate comercială, cod COR. 242111. Tel. 
0722.244.769.

l Pestritu Prod ABG SRL, J8/272/2015, CUI: 
34133907, angajează spălător auto și zugravi.

l Ana State S.R.L angajează preparatori de semifabri-
cate și preparate culinare (studii generale), Cod COR 
751204 -3 posturi. Rugăm persoanele interesate sa 
trimită CV la adresa: scanastatesnc@yahoo.com.

l SC Optica Amelia SRL, din Iași, jud.Iași, angajează 1 
femeie de servciu. Data limită de depunere CV: 
02.08.2021. Rel. la tel.0746.080.699.

l Cikautxo RO Rubber&Plastic, companie multinațio-
nală, recrutează personal în vederea întregirii echipei 
sale de la Câmpia Turzii. Confecționer de produse din 
cauciuc, COR 814103. Cerințele postului: -Studii medii; 
-Experiență pe un post similar minim 3 ani. Atribuții: 
-Confecționarea produselor din cauciuc în conformitate 
de fisele de fabricație prezentate respectând parametrii 
normali de funcționare a utilajelor folosite. -Cunoaș-
terea produselor fabricate și a utilajelor de la autoclavă 
și confecționarea produselor din cauciuc conform 
planului de producție; -Realizarea procedeelor de încăr-
care și descărcare matriță autoclavă, încarcare și descăr-
care cărucior, manipulare matriță autoclavă, cu scopul 
realizării producție și calități stabilite. Oferim: -Pachet 
salarial atractiv; -Tichete de masă; -Asigurare medicală 
privată, transport; -Alte bonusuri legate de perfor-
manță. Persoanele interesate sunt rugate să își depună 
CV la sediul societății, Câmpia Turzii, Str.Laminoriș-
tilor, nr.163, Jud.Cluj.

l Consiliul de administrație al societății Buftea Admin 
Cons S.R.L., întreprindere publică în sensul prevederilor 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu sediul social în Buftea, Piața 
Mihai Eminescu, nr.1, jud.Ilfov, J23/1500/2010; CUI: 
RO26962254, organizează procedura de selecție și recru-
tare pentru ocuparea postului de director general, în 
conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 
întreprinderilor publice, prin selecția/evaluarea candida-
ților. Documentele necesare pentru depunerea candida-
turii, termenul de depunere și bibliografia pentru 
verificarea cunoștințelor legislative se regăsesc pe pagina 
de internet a societății -SC Buftea Admin Cons|Pri-
maria orașului Buftea, precum și pe pagina de internet 
a autorității publice tutelare -www.primariabuftea.ro.

l Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi, Copii și Adopții, cu sediul în București, 
str.B-dul Ghe.Magheru, nr.7, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de 
execuție vacante de: referent, treapta IA -1 post, normă 
întreagă de 8 ore/zi, durată nedeterminată, în cadrul 
Compartimentului Administrativ -Serviciul Adminis-
trativ. Concursul se va desfășura la sediul autorității, 
astfel: -Proba scrisă în data de 20.08.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 25.08.2021, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de înscriere la concurs până la 
data de 12.08.2021, ora 16.30, la sediul autorității. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească condițiile generale pentru ocuparea 

postului, prevăzute la art.3 al Regulamentului-cadru, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și urmă-
toarele condiții specifice: 1.Studii de specialitate: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 2.Cunoștinţe 
de operare/programare pe calculator (necesitate și 
nivel): operare pe calculator -sistem de operare 
Windows, MS Office, aplicaţii de poștă electronică, 
Internet -nivel mediu; 3.Vechime în specialitate: minim 
6 ani și 6 luni. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoa-
nelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții și la secretarul 
comisiei de concurs Chiriță Georgeta, la nr.de telefon: 
021/310.07.89, interior 1149.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, 
cu sediul în localitatea Ploiești, Str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioadă determinată până la 
data de 31.12.2023, în cadrul Programului Naţional de 
Cadastru și Carte Funciară; -Numele funcţiei: consilier 
cadastru debutant; Număr posturi -1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.08.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 26.08.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii de specialitate: studii universitare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu 
diplomă-profilul: cadastru, geodezie; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării postului: nu este nece-
sară; -cunoștinţe medii PC (internet, word, excel). 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a și la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul: OCPI Prahova, Ploiești, Str.Unirii, 
Nr.2, telefon 0244/519.569, interior 206, fax 0244/592.295 
și pe site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, 
cu sediul în localitatea Ploiești, Str.Unirii, nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată; 
-Numele funcţiei: subinginer cadastru debutant; Număr 
posturi -1 post, -Numele funcţiei: asistent registrator 
principal debutant; Număr posturi -1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.08.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 26.08.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru subinginer cadastru debutant: -studii de 
specialitate: studii universitare de scurtă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau cu diplomă -specializarea 
cadastru, geodezie, topografie; -vechime în muncă: nu 
este necesară; -cunoștinţe medii PC (internet, word, 
excel). Pentru asistent registrator principal debutant: 
-studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă -speciali-
zarea drept; -vechime în muncă: nu este necesară; -cunoș-
tinţe medii PC (internet, word, excel). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul: OCPI Prahova, Ploiești, Str.Unirii, nr.2, telefon 
0244/519.569, interior 206, fax 0244/592295 și pe site-ul 
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

l Comuna Marga, cu sediul în localitatea Marga, sat 
Marga, nr.217, judeţul Caraș-Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacante de muncitor, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 16.08.2021, ora 09.00; -Proba practică în data de 
16.08.2021, ora 12.00; -Proba interviu în data de 
16.08.2021, ora 15.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-Studii: minim 8 clase; -Vechime: se pot înscrie și tinerii 
fără vechime, care au împlinit vârsta de 18 ani; 
-Cunoașterea limbii române scris și citit; -Capacitate 
deplină de exercițiu. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Marga. 
Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Marga, persoană de contact: Mărgan Nicolaie, telefon 
0762.213.000.

l Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 125/27 iulie 2021, Consiliul Superior al 
Magistraturii a aprobat organizarea concursului de 
admitere în magistratură, prin intermediul Institutului 
Naţional al Magistraturii, la București, în perioada iulie 
2021– martie 2022, în condiţiile art.33 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
precum si in conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr.192/2021 și ale Regulamentului de concurs aprobat 
prin Hotărârea plenului CSM nr.120/2021, pentru 
ocuparea a 75 posturi de judecător la judecătorii și 50 
posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii. 
Distinct de posturile scoase la concurs, în conformitate 
cu dispoziţiile art.3 alin.3 teza a doua din Regulament a 
fost aprobată o listă cu 23 posturi de judecător și 10 
posturi de procuror, în privinţa cărora se poate dispune 
suplimentarea posturilor scoase la concurs. În aceeși 
sedinţă Plenul CSM a stabilit posibilitatea candidaţilor 
de a se înscrie la ambele concursuri, respectiv atât la 
concursul de admitere în magistratură organizat în 
condiţiile art.33 din Legea nr. 303/2004 cât și la concursul 
de admitere la INM. Candidaţii care optează pentru 
înscrierea la ambele concursuri vor completa cererile și 
vor depune actele necesare, distinct pentru fiecare 
concurs în parte, plătind o singură taxă. Cererile pentru 
înscrierea la concurs împreună cu actele prevăzute în 
Regulament se depun până la data de 10 august 2021, în 
format online, prin intermediul platformei informatice 
puse la dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii. 
Instrucţiunile privind folosirea platformei electronice se 
regăsesc publicate pe paginile de internet ale CSM și 
INM. În cazul persoanelor care nu au acces la internet 
sau nu dispun de mijloacele tehnice pentru a realiza 
transmiterea documentelor în format online, precum și 
în cazul în care platforma informatică nu funcţionează, 
candidaţii completează o declaraţie olografă, publicată 
pe site-ul CSM și INM împreună cu anunţul, cu privire 
la aceste aspecte, iar cererile pentru înscrierea la concurs 
se depun, personal sau prin mandatar cu procură 
specială, în același termen, la orice tribunal sau, după 
caz, parchet de pe lângă tribunal. La concursul de admi-
tere în magistratură se pot înscrie persoanele care înde-
plinesc condiţiile prevăzute la art.2 alin.3 lit.a, b, c, d si e 
din Legea nr. 192/2021, cu o vechime în specialitate de 
cel puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de art.53 din 
aceeași lege, la data susţinerii primei probe din cadrul 
primei etape a concursului. Verificarea îndeplinirii condi-

ţiei de a se bucura de o bună reputaţie, se efectuează 
după data afișării rezultatelor definitive. Taxa de 
înscriere la concurs este de 1400 RON. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe paginile de Internet ale Consi-
liului Superior al Magistraturii și Institutului Naţional al 
Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul 
Naţional al Magistraturii, organizează la București, în 
perioada iulie– decembrie 2021, concursul de promo-
vare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie  în condiţiile art. 52–52 indice 7 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare si 
ale Regulamentului privind organizarea si desfășurarea 
concursului de promovare în funcţia de judecător la 
ICCJ, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători 
nr.960/2021. Concursul se organizează pentru ocuparea 
unui număr de 12 posturi de judecător  vacante, din 
care: 2 posturi la Secţia I civilă, 2 posturi la Secţia a II-a 
civilă, 4 posturi la Secţia penală și 4 posturi la Secţia de 
contencios administrativ și fiscal. Concursul constă 
într-o probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite 
de candidaţi sau care privesc activitatea acestora și un 
interviu susţinut în faţa Secţiei pentru judecători. Pot 
participa la concurs judecătorii care au îndeplinit efectiv 
cel puţin 3 ani funcţia de judecător la curtea de apel, au 
obţinut calificativul „foarte bine”  la ultimele 3 evaluări, 
nu au fost sancţionaţi  disciplinar în ultimii 3 ani și au o 
vechime de cel puţin 18 ani în funcţiile prevăzute la 
art.44 alin.1 din Legea 303/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de înscriere la concurs 
se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, până la 
data de 16 august 2021, conform calendarului de desfă-
șurare a concursului aprobat. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de pe paginile de Internet ale Consiliului 
Superior al Magistraturii și Institutului Naţional al 
Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Prin Hotărârea nr. 124/27.07.2021 Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concur-
sului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii,  
în perioada 30 iulie 2021– 5 aprilie 2022, în condiţiile 
Legii nr. 192/2021 și ale Regulamentului privind admi-
terea la Institutul Naţional al Magistraturii, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 119/2021. În aceeași ședinţă, Plenul Consiliului Supe-
rior al Magistraturii a stabilit posibilitatea candidaţilor de 
a se înscrie atât la concursul de admitere la INM cât și la 
concursul de admitere în magistratură organizat în 
condiţiile art.33 din Legea nr.303/2004. Candidaţii care 
optează pentru înscrierea la ambele concursuri vor 
completa cererile și vor depune actele necesare, distinct 
pentru fiecare concurs în parte, plătind o singură taxă. 
Concursul se organizează pentru ocuparea a 300  locuri 
de auditori de justiţie- INM, (din care 175 sunt alocate 
pentru ocuparea funcţiei de judecător și 125 pentru 
ocuparea funcţiei de procuror) si pentru ocuparea unor 
număr de 8 posturi de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor si procurorilor, astfel: -1 post în 
cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, -1 post în 
cadrul  Inspecţiei Judiciare, -4 posturi în cadrul Ministe-
rului Justiţiei, din care: 1 post în cadrul Ministerului 
Justiţiei, 1 post în cadrul Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare a Bunurilor Indisponibilizate, 1 post în cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, 1 post în cadrul 
Direcţiei Naţionale de Probaţiune; -1 post în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii; -1 post în cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie, din schema Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova. Poate fi admisă la Institutul Naţional al 
Magistraturii persoana care îndeplinește cumulativ 
condiţiile prevăzute de art.2 alin.3 din Legea nr.192/2021. 
Cererile pentru înscrierea la concurs împreună cu actele 
prevăzute în art.4 alin.9 din Regulament se depun în 
format online, prin intermediul platformei informatice 
puse la dispoziţie de Consiliul Superior al Magistraturii, 
până la data de 10 august 2021, inclusiv. Instrucţiunile 

privind folosirea platformei informatice se regăsesc 
publicate pe paginile de internet ale CSM și INM. În 
cazul persoanelor care nu au acces la internet sau nu 
dispun de mijloacele tehnice pentru a realiza transmi-
terea documentelor în format online, precum și în cazul 
în care platforma informatică nu funcţionează, candi-
daţii completează o declaraţie olografă, publicată pe 
site-ul INM și CSM, cu privire la aceste aspecte, iar cere-
rile pentru înscrierea la concurs se depun, personal sau 
prin mandatar cu procură specială, în același termen, la 
orice tribunal sau, după caz, parchet de pe lângă tribunal. 
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În cuprinsul cererii de înscriere la concursul de admitere 
la INM, candidatul optează pentru locurile de auditori de 
justiţie sau pentru posturile vacante de personal de speci-
alitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor 
scoase la concurs, putându-se formula o singură opţiune. 
În cazul posturilor vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la 
concurs opţiunea se formulează fără a specifica instituţia 
în cadrul căreia este postul vacant. Verificarea îndeplinirii 
condiției de a se bucura de o bună reputație se efectuează 
după data afişării rezultatelor definitive. Taxa de înscriere 
la concurs este de 1400 RON. Relaţii suplimentare, 
inclusiv tematica şi bibliografia şi cererea tip de înscriere 
se pot obţine de pe paginile de Internet ale Consiliului 
Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al 
Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).

l Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea 
organizează concurs pentru ocuparea a 1(unu) post 
vacant, pe perioada determinată, după cum urmează: 
-Consilier gradul IA- 1 post (achiziții publice). Candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
specifice: -Consilier gradul IA– Serviciul Cadastru- 
Biroul Înregistrare Sistematică; -studii de specialitate: 
studii superioare absovite cu diplomă de licență sau 
absolvite cu diplomă- profil/ domeniu- economic; 
-vechime în specialitate: minimum  6 ani şi 6 luni. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute de art.6 din Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -23 august 2021- ora 11 
proba scrisă; -27 august 2021- ora 11 interviu. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografiile şi tematicile de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială (www.vnocpi.
ro) sau la avizierul instituției. Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vrancea din Focşani str. Cuza vodă nr.69, 
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0237/228754 -int.21.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea 
organizează concurs pentru ocuparea a 1(unu) post 
vacant, pe perioada nedeterminată, după cum urmează: 
-Consilier cadastru gradul II -1 post. Candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții specifice: -Consi-
lier cadastru gradul II -Serviciul Cadastru- Comparti-
ment Avize şi Recepții; -studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau 
diplomă de licență- specializarea cadastru, geodezie, 
măsuratori terestre şi cadastru, cartografie, topografie, 
topografie minieră; -vechime în specialitate: minimum  
6 luni. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de 
art.6 din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Concursul 
se va organiza conform calendarului următor: -24 
august 2021- ora 10 proba scrisă; -30 august 2021 -ora 
10 interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice, bibliogra-
fiile şi tematicile de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.vnocpi.ro) sau la avizierul institu-
ției. Relații suplimentare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea din Focşani 
str. Cuza vodă nr.69, Biroul Juridic, Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiții, telefon 0237/228754 -int.21.

l Anunt. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central: “Dr. Carol Davila” Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posture 28 
posturi vacante de asistent medical- specialitatea medi-
cină generală, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specific nivel studii: postliceale; diplomă şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă studii postliceale prin echivalare 
conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină gene-

rală; certificat reatestare profesională; diplomă bacalau-
reat; certificat de membru OAMGMAMR-asistent 
medical generalist, avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent medical generalist 
(pentru persoanele care exercită profesia de asistent 
medical generalist), avizat şi valabil la data concursului, 
sau de adeverinţa pentru participare la concurs-valabilă, 
eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent medical generalist);nivel 
de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certi-
ficatului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”;vechime:minim 6.luni ca asistent 
medical generalist (să nu deţină gradul principal ca 
asistent medical generalist). Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă-23.08.2021 ora:0900, interviu- 
30.08.2021 şi 31.08.2021 ora: 09:00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este:02.08.2021-13.08.2021. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-
61/ interior 142; 4 posturi vacante de muncitor calificat 
IV- (bucătar)- treapta profesională muncitor calificat 
IV-calificarea bucătar, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specific nivel studii-minim generale; certificat 
de calificare în meseria de bucătar; act doveditor de 
absolvire a studiilor şi a calificării; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime până la 3 ani vechime în meseria de 
bucătar. Concursul se va desfăşura astfel proba practică 
-23.08.2021 ora: 09:00, interviu- 30.08.2021 ora 09:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este 02.08.2021-
13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.
ro la rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-61/interior 594; 3. 
posturi vacante de muncitor calificat.I-(electrician)- 
treapta profesională muncitor calificat I-calificarea 
electrician, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specific 
nivel de studii-minim generale;certificat de calificare în 
meseria de electrician; act doveditor de absolvire a 
studiilor şi a calificării; nivel de acces la informaţii clasi-
ficate sau acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; 
vechime minim 9 ani vechime în meseria de electrician. 
Concursul se va desfăşura astfel proba practică- 
23.08.2021 ora 09:00, interviu- 30.08.2021 ora 09:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 02.08.2021-
13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.
ro la rubrica:“Cariere” şi la: S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect.1-tel. 021.319.30.51-61/interior.801; 2 posturi 
vacante de muncitor calificat.I (instalator apă-canal)- 
treapta profesională muncitor calificat.I-calificarea 
instalator apă-canal, conform H.G.nr.286/2011. Condiţii 
specific nivel studii-minim generale; certificat de califi-
care în meseria de instalator apă-canal; act doveditor de 
absolvire a studiilor şi a calificării; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime minim 9 ani vechime în meseria de 
instalator apă-canal. Concursul se va desfăşura astfel 
proba practică-24.08.2021 ora 09:00, interviu-31.08.2021 
ora 09:00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs este 02.08.2021-

13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.
ro la rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect. 1-tel. 021.319.30.51-61/interior.801; 1 post 
vacant de muncitor calificat.I (lăcătuş mecanic)-treapta 
profesională muncitor calificat.I-calificarea lăcătuş 
mecanic, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specific 
nivel studii-minim generale; certificat de calificare în 
meseria de lăcătuş mecanic; act doveditor de absolvire a 
studiilor şi a calificării; nivel de acces la informaţii clasi-
ficate sau acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; 
vechime minim 9 ani vechime în meseria de lăcătuş 
mecanic. Concursul se va desfăşura astfel proba prac-
tică-25.08.2021 ora 09:00, interviu-01.09.2021 ora 09:00 
, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central.“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este 02.08.2021-
13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.
ro la rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect.1-tel. 021.319.30.51-61/interior 801; 1 post 
vacant de muncitor calificat. IV-(lăcătuş mecanic)- 
treapta profesională muncitor calificat.IV-calificarea 
lăcătuş mecanic, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specific nivel de studii-minim generale; certificat de 
calificare în meseria de lăcătuş mecanic; act doveditor 
de absolvire a studiilor şi a calificării; nivel de acces la 
informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime până la 3 ani vechime în meseria de 
lăcătuş mecanic. Concursul se va desfăşura astfel proba 
practică- 25.08.2021 ora:0900, interviu-01.09.2021 ora 
09:00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs este 02.08.2021-
13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.
ro la rubrica: “Cariere” şi la S.U.U.M.C.“Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr. 88, sect.1- tel. 021.319.30.51-61/interior. 801;2 posturi 
vacante de magaziner debutant-treapta profesională 
magaziner debutant, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specific nivel studii-medii sau generale; act 
doveditor de absolvire a studiilor; nivel de acces la infor-
maţii clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate; vechime:-. Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică-24.08.2021 ora 09:00, interviu- 
31.08.2021 ora 09:00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 
este:02.08.2021-13.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-
ul:www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi  la 
S.U.U.M.C.“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.  Mircea Vulcănescu nr.  88,  sect .  1-tel . 
021.319.30.51-61/interior 594; 3 posturi vacante de şofer 
autosanitară II-treapta profesională şofer autosanitară 
II, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specific nivel: 
studii-medii; diplomă bacalaureat sau diplomă absolvire 
a liceului; permis de conducere pentu şofer profesionist 
valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C; nivel 
de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certi-
ficatului de securitate; vechime minim 3 ani vechime ca 
şofer (conducător auto) profesionist. Concursul se va 
desfăşura astfel proba scrisa -23.08.2021 ora 09:00, 
interviu-30.08.2021 ora 09:00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este 02.08.2021-13.08.2021. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la 
S.U.U.M.C.“Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str.  Mircea Vulcănescu nr.  88,  sect .  1-tel . 
021.319.30.51-61/interior.108.

DIVERSE
l Persoana juridică Marsam Space 29 SRL, în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării 
etapei de informare şi consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, pentru: Plan urbanistic de 
detaliu: Construire spațiu comercial, racorduri şi bran-
şamente la utilități, amenajări exterioare, organizare de 
şantier, str. Trandafirilor, Nr.55, loc.Dezmir, jud.Cluj.

l SC MONI & BOGDI SRL, cu sediul in loc. Lipova, 
str. Closca, nr 22, judetul Arad, nr ORC J2/446/2014, 
CUI 33061608, doreste sa obtina autorizatie de mediu 
pentru activitatea: cod CAEN 3700 Colectarea si 
epurarea apelor uzate, in scopul prestarii de servicii de 
vidanjare. Masuri de protectia mediului: Apele uzate 
menajere sau industriale provenite de la unul sau mai 
multi utilizatori se colecteaza si se transporta cu vehicul 
de vedanjare si se epureaza in statia de epurare ape 
menajere. Observatiile publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul impact asupra asupra 
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, 
tel: 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece zile lucra-
toare dupa data publicarii prezentului anunt.

l Dealul cu Afine SRL (CUI 39159070) cu sediul în 
Bucureşti, Șos.Nordului, 96H, ap.13, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu, pentru proiectul „Înființare Plantație de 
Afini în Regim Ecologic” propus a fi amplasat în Tode-
rița, com.Mândra, jud.Braşov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităților 
competente pentru Protecția Mediului, sediul 
A.P.M.Braşov, str.Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30, şi vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru Protecția Mediului Braşov.

l Anunt public privind depunerea solicitarii a acor-
dului de mediu (titularul proiectului). Costeanu Simo-
na-Manuela reprezentant al Over Business.RO SRL, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii a 
acordului de mediu pentru proiectul: Extinderea, 
suprainaltare, recompatimentari, modificari fatade, 
schimari functiune rezidentiala in hotel, imprejmuire”, 
amplasat in Judetul Constanta, Comuna 23 August, 
Satul 23 August, Str. Fazanului nr. 5. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Str. 
Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre 
orele 09-13 si la sediul titularului: Costeanu Simo-
na-Manuela reprezentant al Over Business.RO SRL, cu 
sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Tintasului 
nr. 21, in zilele de luni-vineri, intre orele 09-13. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Constanta, Str. Unirii nr. 23, 
Constanta, judetul Constanta, intre orele 9-13. 

l Începere implementare măsura “Granturi pentru 
capital de lucru acordate beneficiarilor” - IOVIROM 
SRL. IOVIROM SRL anunță lansarea proiectului 
”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor 
cu activitate economică în unul din domeniile de activi-
tate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 10497 
înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de 
lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se 
derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu 
data semnării contractului de finanțare cu Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (fost 
MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Bucureşti , M2-10497 / 
23.07.2021. Obiectivul proiectului îl reprezintă spriji-
nirea societatii IOVIROM SRL. Proiectul are printre 
principalele rezultate, următoarele: - menținerea activi-
tății pe o perioadă de minim 6 luni. - menținerea/supli-
mentarea numărului locurilor de muncă față de data 
depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la 

data acordării granturilor. Valoarea totală a proiectului 
este de 824.968,14 lei din care: 717.363,60 lei grant 
acordat; 107.604,5400 lei cofinanțare. Proiect cofinanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
Nume: Sandu Mihaela. Telefon: 0744758485. e-mail: 
iovirom@gmail.com iovirom.ro

l 30.07.2021 Anunț privind lansarea a trei proceduri de 
achiziție de  echipamente Sandhar Technologies RO 
S.R.L .  anunță lansarea unei proceduri de achiziție de 
echipamente pentru proiectul ” Înființarea unei unități 
noi pentru producția de componente auto în cadrul 
companiei Sandhar Technologies RO S.R..L”,după cum 
urmează:  -Achiziția A3 –Lot 1: Maşina vibrantă 20 mm 
cu o valoare nominală min 780l +sistem afonic –1 buc;  
Maşina vibrantă 25 mm cu o valoare nominală min 1050 
l +Sistem afonic –2 buc;  Uscator cu curea –2 buc;  Tunel 
vibrant spălare –2 buc;  Sistem de procesare apă –1 buc. 
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță lansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente pentru proiectul ” 
Înființarea unei unități noi pentru producția de compo-
nente auto în cadrul companiei Sandhar Technologies 
RO S.R.L.”, după cum urmează:  -Achiziția A4  – Lot 1 
- Maşină de pulverizat accesoriu pentru Maşină de 
turnare sub presiune – 6 buc. Sandhar Technologies RO 
S.R.L. anunță lansarea unei proceduri de achiziție de 
echipamente pentru proiectul ” Înființarea unei unități 
noi pentru producția de componente auto în cadrul 
companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”, după cum 
urmează:  -Achiziția A5 – Lot 1 - Poduri ridicare -  2 buc. 
Documentația de atribuire poate fi obținută de la adresa: 
e-mail contact@sandhar.ro sau la adresa Bucureşti 
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr.  6 -8, 
modulul NR.  M09,  Etaj 8.  Data şi ora limită de depu-
nere a ofertelor:  13.08.2021 ora 23:59 (sfârşitul zilei ora 
României). Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la: sediul Sandhar Technologies RO S.R.L.,  
Adresa:  Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu 
Coposu, Nr.  6 -8, modulul nr.  M09, Etaj 8, Telefon:  
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@sandhar.ro, 
persoană de contact Ionuț Arpăşanu (+0735/012973). Vă 
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L.. 30.07.2021 
Announcement regarding the launch of 3 procedures for 
the procurement of equipment. Sandhar Technologies 
RO S.R.L .announces the launch of 1 procurement 
procedure for equipment for the project “ Establishment 
of a new unit for the production of automotive compo-
nents within the company Sandhar Technologies RO 
S.R.L .”, as follows:  -Procurement A4 –  Batch 1:  Vibra-
ting machine (20 mm) rated min 780 l + Aphonic system 
– 1 unit;  Vibrating machine (25 mm) rated min 1050 l + 
Aphonic system – 2 units;  Vibrant washing rinse 
machine – 2 units;  Belt dryer – 2 units; Water processing 
system – 1 unit. Sandhar Technologies RO S.R.L. 
announces the launch of 1 procurement procedure for 
equipment for the project “ Establishment of a new unit 
for the production of automotive components within the 
company Sandhar Technologies RO S.R.L. “, as follows:  
-Procurement A5 – Batch 1- Spray machine accessory 
for High pressure die casting machine – 6 units. Sandhar 
Technologies RO S.R.L. announces the launch of 1 
procurement procedure for equipment for the project “ 
Establishment of a new unit for the production of auto-
motive components within the company Sandhar Tech-
nologies RO S.R.L .”, as follows:  Procurement A6 – Batch 
1 - Lifting bridge – 2 units. The procurement documen-
tation can be obtained from: e-mail contact@sandhar.ro 
or at the address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld,  
M 09 Modul,  8th Floor.  Date and time limit for submis-
sion of the offer: 13.08.2021 at 23:59 (end of the day, 
Romania time). For more information you can contact 
Sandhar Technologies RO S.R.L.,  Adress: Bucharest, 6 
-8 Corneliu Coposu Bld,  M 09 Modul, 8th Floor, Phone: 
+40735/012973, Fax:-,  E-mail: contact@sandhar.ro,  
contact person:  Ionuț Arpăşanu (+0735/012973). Thank 
you. Sandhar Technologies RO S.R.L..

l Suran Scientific SRL titular al activităţii conform 
cod 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase, 3812 
Colectarea deşeurilor periculoase, 3831 Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase 
din uz pentru recuperarea materialelor, 3832 Recupe-
rarea materialelor reciclabile sortate, 4677 Comerț cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor, la adresa Bd.Repu-
blicii, nr.38, Bolintin Deal, jud.Giurgiu, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu pentru activitate. Infor-
maţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul A.P.M.Giurgiu, 
din Șos.Bucureşti, bl.111, sc.A+B, Tel/Fax: 
0246/216.980, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul A.P.M.Giurgiu. 

l SC Inter Properties SRL prin SC South Land 
Invest SRL anunță publicul interesat asupra deciziei 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire parc de agrement”, amplasat în  comuna 
Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF30389, jud.
Giurgiu. Proiectul acordului de mediu şi informațiile 
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu, 
din mun.Giurgiu, str.Bucureşti, bl.111, sc. A+B, jud. 
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00 şi 
vineri 09.00-12,00, precum şi la următoarea adresă de 
e-mail: office@apmgr.anpm.ro. Observaţiile publicului 
se primesc în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00, 
şi vineri, 09.00-12.00, la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Giurgiu, din mun.Giurgiu, str.Bucureşti, 
bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

SOMAȚII
l În dos. 1193/210/2021 al Judecătoriei Chişi-
neu-Criş, reclamanta Homorogan Elena, dom. 
Apateu, nr.310 A, jud.Arad, în contradictoriu cu 
Stana Teodor (decedat), solicită constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă şi 
naşterea dreptului meu de proprietate asupra imobi-
lului situat în Apateu, FN, din C.f.  306494, top 1974-
1976/102.66 Apateu, compus din teren în supraf. 
1.440mp, ca OCPI Chişineu-Criş să efectueze opera-
țiunile necesare în vederea intabulării dreptului meu 
de proprietate asupra imobilului cu titlu de uzuca-
piune. Toți cei interesați pot formula opoziție la 
prezenta.

l Se aduce la cunoştința celor interesați că recla-
manții Mirea Rovim Florin, Mirea Sofia şi Eder 
Nicoleta Anca au solicitat Judecătoriei Braşov să se 
constate că au dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiunea de 20 de ani, din imobilul situat în 
Crizbav, Str.Principală, Nr.47, Jud.Braşov, compus 
din teren identificat la A1, nr. topo 1764, în suprafață 
de 717mp, după cum urmează: Mirea Rovim Florin, 
cota de 11/32, Mirea Sofia cota de 11/48, Eder Nico-
leta Anca, cota de 11/32. Construcție identificată la 
A1.1 nr. topo 1764-C1, în suprafață de 59mp, după 
cum urmează: Mirea Rovim Florin, cota de 11/32, 
Mirea Sofia, cota de 11/48, Eder Nicoleta Anca, cota 
de 11/32 şi construcții identificate la: A1.2, nr. topo 
1764-C2, în suprafață de 34mp şi la A1.3 nr. topo 
1764-C3, în suprafață de 48mp, după cum urmează: 
Mirea Rovim Florin, cota de 21/64, Mirea Sofia, cota 
de 7/32, Eder Nicoleta Anca, cota de 21/64. Persoa-
nele interesate pot face opoziție la Judecătoria Braşov, 
în dosarul 1415/197/2021, în termen de 1 lună de la 
data afişării şi publicării prezentei somații. Termenul 
de judecată acordat este în data de 07.10.2021, sala 
J1, ora 9.00.
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ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Directoratul S.C. Iamsat Muntenia S.A., 
cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii Nr.235-237, Sector 
3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, in temeiul: - dispo-
zitiilor art.117 si 153 din Legea nr.31/1990 privind socie-
tatile comerciale, republicata,  cu modificarile si 
completarile ulterioare, - prevederilor art. 13 din Actul 
Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor pentru  data de 2 septembrie 
2021, ora 14,00, la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul 
Unirii nr. 235-237, sector 3. Doar persoanele care sunt 
inregistrate la sfarsitul zilei de 2 august 2021 (data de 
referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Societate ca 
actionari ai Societatii au dreptul de a participa si vota in 
cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDI-
NARE A ACTIONARILOR:  1. Alegerea membrilor 
Consiliului de Supraveghere al Societăţii; 2. Desemnarea 
persoanei care va semna Actul Constitutiv actualizat; 3. 
Desemnarea persoanei sau persoanelor care vor efectua 
formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii 
conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de 
adunarea generala ordinara  din data de 2 septembrie 
2021 sau 3 septembrie 2021. In situatia in care adunarea 
generala convocata nu se poate intruni datorita nereali-
zarii majoritatii cerute de lege si de Actul Constitutiv al 
Societatii, aceasta se reconvoaca la data de 3 septembrie 
2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de 
zi. Documentele si materialele informative referitoare la 
punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii, precum si 
formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la 
sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentei 
Convocari. Actionarii pot participa la adunarea generala 
personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri 
speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala in 
original se depune la sediul Societatii, conform dispoziti-
ilor legale. Informatii se pot obtine la tel. 031.228.71.00 
sau la sediul Societatii. Presedinte Directorat IAMSAT 
MUNTENIA S.A. ing. Sergiu Ruxanda

l Convocator al Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Internațional Elisa Consulting S.A., în 
lichidare voluntară. SC Internațional Elisa Consulting 
SA, în lichidare voluntară cu sediul social în mun. Arad, 
B-dul. Gen. V. Milea, nr.19, ap.3, inmatriculată la ORC 
de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/513/2013 CIF 
147146015, prin Tița Gabriela lichidator înscris în 
tabloul practicienilor în insolvență din România sub nr. 
1B1778/01.01.2007 conform Rezoluț ie i  nr. 
513487/04.12.2012 din dos. nr. 542942/29.11.2012 al 
ORC de pe lângă Tribunalul Arad,  înconformitate cu 
prevederile art. 11, art. 12, art. 13, cap. IV și art.21, 
art.22, cap.VIII din actul constitutiv coroborat cu preve-
derile art. 110, 113, 115, art. 117, art.118, din Legea 
nr.31/1990 modificată și republicată, convoc adunarea 
generală extraordinară a societăţii pentru data de 
02.09.2021, ora 16, iar dacă nu se obţine cvorumul 
necesar a doua adunare generală se va ţine în data de 
10.09.2021, ora 16, locul convocării este Via Pietro 
Beretta 5, 25080 Puegnago sul Garda BS, Italia, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea situaţiei finan-
ciare de lichidare și repartizarea activelor împreună cu 
înregistrarea în evidența contabilă a raportului inventa-
rierii. 2. Aducerea la cunoștință dizolvarea Societăţii 
sus-menţionate, în temeiul Deciziei civile definitive nr. 

2232/2011 din dos. nr. 1017/108/2011 a Curții de Apel 
Timișoara, aprobarea împărțirii activelor rămase 
potrivit contribuţiei la beneficii și pierderi a acționarilor 
după plata obligațiilor față de bugetul de stat, a credita-
rilor firmei de către acționari, a serviciilor contabile 
precum și a cheltuielilor ocazionate cu ocazia lichidării, 
așa cum sunt prezentate în raportul inventarierii. 3.
Împuternicirea av. Kozma Dorin Gheorghe din Baroul 
Arad, cu sediul profesional în mun.Arad, str.Abrud, 110, 
bl.121, ap. 10, tel. 0744.667.580, pentru redactarea, 
depunerea, susţinerea, acțiunilor în instanță necesare 
punerii în practică a hotărârii ce se va adopta, îndepli-
nirea tuturor activităţilor necesare conform legislaţiei 
române și actului constitutiv pentru înregistrarea hotă-
rârii și a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, și 
să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente 
în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul 
Registrului Comerţului. 4.Diverse. Arad, 27.07.2021.

LICITAŢII
l  Curtea de Apel  Oradea,  CUI17071723, 
tel.0259/479.419, persoană de contact Monenciu Adina, 
organizează licitație publică cu plic sigilat la data de 
23.08.2021, ora 12.00, la sediul instanței, în vederea 
închirierii a două spații a câte 0,5mp situate la parterul 
Palatului de Justiție Oradea pentru amplasarea de 
automate de cafea și băuturi calde. Documentația de 
atribuire și informații suplimentare se pot obține 
accesând pagina de internet a instanței http://portal.just.
ro/35/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=35.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, cu sediul în 
loc. Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, judeţul Olt, vinde prin 
licitaţie publică cu strigare cinci autovehicule: 1. 
Camion AB 16230 FA -an fabricație 1999; 2. Opel Astra 
H 4 uși -an fabricație 2005; 3. Subaru Forester -an fabri-
cație 2006; 4. Mercedes-Benz Vario -an fabricație 2001; 
5. Mercedes-Benz Vito -an fabricație 2001. II. Caietele 
de sarcini se pot obţine de la sediul I.J.J. Olt, începând 
cu data 02.08.2021, contra sumei de 1,00 leu, pe bază de 
solicitare scrisă. III. Licitaţia se desfășoară la sediul 
I.J.J. Olt, în data de 22.08.2021, ora 12.00. În caz de 
neadjudecare, datele de desfășurare a următoarelor 
licitaţii sunt: a doua licitaţie 08.09.2021, ora 12.00, a 
treia licitaţie 14.09.2021, ora 12.00. IV. Relaţii la sediul 
I.J.J. Olt sau la telefon 0249.437901, int. 24532, precum 
și la adresa de e-mail: ijjolt@jandarmeriaolt.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al GDC Autocenter SRL desemnat 
prin sentinta civila nr. 9423 din data de 24.11.2015, 
pronuntata in dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor 
mobile constand in aparate, utilaje, unelte si echipa-
mente pentru service auto in proprietatea GDC Auto-
center SRL in valoare totala de  3.435,60 RON exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 06.08.2021 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 3(trei) licitatii saptamanale, 
in data de 13.08.2021 20.08.2021 si 27.08.2021, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 

judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.

l Penitenciarul Bistriţa cu sediul în Bistriţa, str. 
Tărpiului, nr.22, organizează licitaţie publică cu strigare 
în data de 31.08.2021, ora 12,30, pentru vânzarea Echi-
pament aparţinând compartimentului Medical: Anali-
zator semiautomat, scos din funcţiune. Echipamentele 
poate fi văzute la sediul unităţii. La licitaţie poate 
participa orice persoană fizică sau juridică care va 
depune, până la data de 26.08.2021, ora 12.00, docu-
mentele solicitate în caietul de sarcini. Preţul de pornire 
este următorul: Analizator semiautomat, 1 bucată, 
49.473,32 lei, fӑrӑ TVA. Preţul NU conţin TVA. 
Garanţia de participare este stabilită în cuantum de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei. În caz de neadju-
decare licitaţia se va repeta în zilele de 08.09.2021, cu 
scăderea preţului de pornire cu 20% și 15.09.2021, cu 
scăderea preţului de pornire cu 40%. Caietul de sarcini, 
informaţiile privind organizarea și desfășurarea licita-
ţiei precum și alte informaţii se pot obţine la sediul 
unităţii sau la telefon 0263.238.175, fax 0263 234439, 
email pbistrita@anp.gov.ro.

l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în 
plic închis din data de 25.08.2021. 1. Informaţii generale: 
Administrația Națională ”Apele Române” - Adminis-
traţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon: 
0250/ 739.881; fax:0250/738.255.   2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de teren situat în albie 
minoră pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de partici-
pare: sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini. 
La licitație poate participa orice persoană fizică sau 
juridică de drept privat, română sau străină, care depune 
o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini și constituie 
garanția de participare. 4. Cuantumul garanţiei de parti-
cipare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X 
XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor și pârâurilor de pe raza județelor 
Brașov, Olt și Vâlcea, pentru înlăturarea materialului 
aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore, 
conform H.G. 483/2021, H.G. 781/2020, H.G. 
183/10.03.2020, pozițiile nr.137^3, 137^10, 137^13, 
137^1, și O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. 6. Licitația 
va avea loc în data de 25.08.2021 pentru următoarele 
suprafețele de teren situate în albiile minore: 7.800 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, Loc. Mândra, jud. Brașov 
(C.F. nr. 103320 – U.A.T. Mândra);  5.800 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, Loc. Feldioara, jud. Vâlcea (C.F. nr. 
104785 – U.A.T. Feldioara); 19.987 mp, teren albie 
minoră a râului Olteț, Loc. Balș, jud. Olt (C.F. nr.53625 
– U.A.T. Balș);  18.000 mp, teren albie minoră a pârâului 

Luncavăț, Loc. Șirineasa, jud. Vâlcea (C.F. nr. 35660 – 
U.A.T. Șirineasa);  23.704 mp, teren albie minoră a 
pârâului Latorița, Loc. Malaia, jud. Vâlcea (C.F. nr. 
36326 – U.A.T. Malaia); 7. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferata: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 8. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 17.08.2021, ora 16.00. 9. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 25.08.2021 până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și 
locul deschiderii acestora: 25.08.2021 începand cu ora 
11:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se 
depune într-un singur exemplar original.  12. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini: de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru și Patrimoniu, 
contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se 
achită la casieria instituției pe bază de factură și chitanță 
sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 
1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor 
apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului de închiriere a 
bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevede-
rilor legislației privind contenciosul administrativ. 
Prezentul anunţ apare afișat și pe site-ul https://www.
apeolt.ro/abaolt/anunturi/licitatii/.

l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în 
plic închis din data de 26.08.2021. 1. Informaţii gene-
rale: Administrația Națională ”Apele Române” - Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, 
Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; 
telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.  2. Obiectul si 
durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în 
albie minoră pentru o durată de 10 ani.   3. Condiţiile de 
participare : sunt precizate la punctul 8 din caietul de 
sarcini. La licitație poate participa orice persoană fizică 
sau juridică de drept privat, română sau străină, care 
depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini și 
constituie garanția de participare.  4. Cuantumul garan-
ţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 
TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.  5. Descrierea succintă 
a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: teren situat în 
albia minoră a râului Olt (Balta Slatina – Milcov 
Căcâna) de pe raza județului Olt pentru desfășurarea 
activității de acvacultură în ape dulci, în temeiului 
H.G.183/2020, H.G. 483/21.04.2021, poziția nr.137^13, 
și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.  6. Licitația va 
avea loc în data de 26.08.2021 pentru următoarea supra-
față:  230.954 mp, teren albie minoră a râului Olt (Balta 
Slatina – Milcov Căcâna), Com. Slătioara, jud.Olt 
(C.F.nr.55016 –   U.A.T.Slătioara);   7. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferata: oferta se 
depune într-un singur exemplar original.    8. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 18.08.2021, ora 
16.00.   9. Data, locul și ora limitã de primire a ofertelor: 
26.08.2021 până la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea.  10. Data și locul deschiderii acestora: 
26.08.2021 începand cu ora 1130 la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea.  11. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur 

exemplar original.  12. Modul de obţinere a caietului de 
sarcini: de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.081,88 lei./exemplar, se achită la casieria insti-
tuției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de 
plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, 
C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în 
legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor 
proprietate publică, precum și a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legisla-
ției privind contenciosul administrativ. Prezentul anunţ 
apare afișat și pe site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/
anunturi/licitatii/.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Municipiului Bacău, 
municipiul Bacău, Str.Mărășești, nr.6, județul Bacău, 
telefon 0234/515.774, 0234/581.644, fax 0234/588.757, 
e-mail: cristina.bardasu@primariabacau.ro, bardasu-
cristina@yahoo.com, cod fiscal 4278337. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 17 (șaptesprezece) suprafețe de 
teren, domeniul public al Municipiului Bacău, în supra-
față totală de 205mp, conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 146 din 28.05.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modi-
ficările și completările ulterioare, art.332-333. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Primăria Municipiului Bacău 
-C.F.L.I.A.P, Str.Pieții, nr.1, județul Bacău. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: se poate obține 
de la Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare 
Asociații de Proprietari, municipiul Bacău, Str.Pieții, 
nr.1, județul Bacău. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 16.08.2021, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.08.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Bacău, Centrul de 
Informare Cetățeni, Str.Nicolae Titulescu, nr.3, județul 
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 25.08.2021, ora 14.00, Centrul de 
Afaceri și Expoziții, Centrul de Conferințe, municipiul 
Bacău, Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145, etaj 2, 
județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția a II-a Civilă și de Contencios 
Administrativ și Fiscal, a Tribunalului Bacău, Bacău, 
Str.Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.07.2021.

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: Comuna Coțușca, Str.
Principală, nr. 116, județul Botoșani, telefon 
0231/561.946, fax 0231/561.936, e-mail: primariaco-
tusca@yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafață de 800 mp, 
Parcela Cadastrală 343, Carte Funciară nr.62200, bun 
proprietate publică a Comunei Coțușca, conform 
H.C.L. nr. 31/19.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Coțușca. 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 Coțușca, 
comuna Coțușca, Str.Principală, nr.116, județul Boto-
șani. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea documentației de atri-
buire de 100Lei în contul concedentului: 
RO60TREZ1195006 XXX000330, deschis la Trezo-
reria Săveni, cod fiscal al concedentului: 3372157. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
12.08.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.08.2021, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Coțușca, comuna Coțușca, Strada Principală, nr. 116, 
județul Botoșani. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. 
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 20.08.2021, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Coțușca, comuna Coțușca, Strada 
Principală, nr.116, județul Botoșani. 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: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Botoșani, Botoșani, 
Str.Maxim Gorki, nr.8, județul Botoșani, telefon 
0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-boto-
sani-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
29.07.2021.

PIERDERI
l SC SUVCOM SRL, cu sediul în sat Râșești, jud.
Vaslui, CUI: 38309705, declară pierdute autorizațiile 
auto Turcia Terta seria: 627326 din 10.06.2021 și Turcia 
Terta seria: 627327 din 10.06.2021.

l SC MIB SA declară pierdute următoarele documente 
aparținând Euroins România SA: 10 chitanțiere AST 
seria 1745041-1745050. Le declarăm nule.

l SC Westgate Romania SRL, CUI 17017651, pierdut 
Carte de intervenție și Registru special, aferente casei de 
marcat: Datecs DP25, DB4200006304, Sector 5, Bucu-
rești, Str.Zidarului, nr.4, parter, sector 5.


