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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul social în loc.
Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18, ap.1, jud.
Harghita, pune la dispoziție 14 locuri de muncă 
pentru muncitori necalificați în construcții. 
Detalii la tel.0744.691.401.

l SC Lezzet Pan SRL, Ploiesti, angajează 2 
persoane pentru postul de Manipulant Marfă. 
Relații la telefon: 0748.119.090.

l SC Teredan Production SRL (T2), produca-
toare de huse pentru canapele, cu sediul in 
Oradea, angajeaza muncitori la masina de cusut. 
Informatii suplimentare la 0259.708.494, 
0770.115.222.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea 
București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organi-
zează, la sediul spitalului, concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant contractual de 
execuție, perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011 și Dispoziția Primarului General al 
Capitalei 1709/29.12.2014 de: -1 post Referent de 
Specialitate debutant -Serviciul Administrativ 
Tehnic. Condițiile generale si specifice: -studii 
universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul științe 
administrative; -fără vechime; -concurs pentru 
ocuparea postului. Data concursului: -09.03.2020 
-Proba scrisă -ora 10.00; -13.03.2020 -Interviu 
-ora 10.00. Data-limită de depunere a dosarelor 
-28.02.2020, ora 15.00. Calendarul de desfasurare 
a concursului, bibliografia și tematica se afișează 
la sediul si pe site-ul spitalului: www.spitalma-
laxa.ro. Date de contact: Ec.Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Școala Gimnazială Valea Vișeului, cu sediul în 
sat Valea Vișeului, com.Bistra, str.Principală, 
nr.99, județul Maramureș, organizează concurs, 
conform HG nr.286 din 23.03.2011, pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe o 
perioada nedeterminată de: -Administrator -0.5 
normă; -Informatician -0.5 normă; -Muncitor -0.5 
normă. Pentru funcția de administrator 
-Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.03.2020, ora 08.00; -Proba interviu în 
data de 10.03.2020, ora 12.00. Pentru funcția de 
informatician -Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.03.2020, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 10.03.2020, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 10.03.2020, ora 13.00. 
Pentru funcția de muncitor -Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.03.2020, ora 12.00; -Proba interviu în data de 
10.03.2020, ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinescă urmă-
toarele condiții: -studii superiore de specialitate 
(administrator și informatician); -studii medii 
(muncitor); -vechime în domeniul minim 2 ani 
(administrator, informatician, muncitor). Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Valea Vișeului, jud.Maramureș. Relații 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Valea 
Vișeului, persoană de contact: secretar -Sambor 
Ludmila, telefon 0764.746.906, fax 0262.369.207, 
e-mail: scoalavalea99@yahoo.com

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, 
jud.Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual temporar vacant, 
conform HG nr.286/2011 de: -operator calculator 
în cadrul Farmaciei Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc. Condiții specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării func-
ției contractuale: -studii -diplomă de bacalaureat; 
-curs de operator calculator; -nu se solicită 
vechime în muncă. Calendar concurs: 
-02.03.2020, ora 12.00 -proba scrisă; -04.03.2020, 
ora 12.00 -proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS și Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la 

concurs; -copie după certificatul de naștere, căsă-
torie, naștere a copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-copia carnetului de muncă, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; -fișa 
medicală -fișa de aptitudini, medicina muncii; 
-Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; 
-certificat de integritate comportamentală, 
conform Legii nr. 118/2019. Taxa concurs -100 lei. 
Relaţii  suplimentare referitoare la tematică și 
bibliografie se pot obține de la sediul unităţii sau 
la telefon 0230.312.023, între orele 07.30 -16.00. 
Persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, cu 
sediul în Bacău, str.Venus, nr.16, județul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual temporar vacant, aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificat și completat de 
HG nr.1027/2014. -Denumirea postului: Bucătar, 
perioadă determinată. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: medii și 
certificat de calificare în domeniu; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba practică în data de 3 martie 2020, 
ora 10.00, la sediul Grădiniței P.P.Nr.29, din str.
Radu Negru, nr.3; -proba interviu în data de 5 
martie 2020, ora 10.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare 
de la afișare, la sediul instituției. Date contact: 
tel.0334.405.225.

l Unitatea Militară 02433 București organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual de execuție Șofer I 
(studii medii sau profesionale) din grupa trans-
port: -nivelul studiilor: medii absolvite cu diploma 
de bacalaureat; sau profesionale de specialitate cu 
diplomă de absolvire; -posesor de permis de 
conducere pentru șofer profesionist (categoria B, 
C, D/D1); -nivelul de acces la informaţii clasifi-
cate este SECRET DE SERVICIU fiind necesar 
acordul scris al persoanei care dorește să candi-
deze privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în situaţia în care 
persoana va fi declarată „ADMISĂ”; -vechimea 
în activitate ca șofer: minim 3 ani; -aviz psihologic 
de la un cabinet autorizat de Ministerul Transpor-
turilor pentru transport de persoane; -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă; -capacitate de 
lucru în echipă, rezistenţă mare la stres, disponi-
bilitate la un program flexibil, în funcție de 
nevoile unității. -Proba scrisă: 10.03.2020, ora 
10.00; -Proba practică: 16.03.2020, ora 10.00; 
-Interviul: 20.03.2020, ora 10.00; -Data limită de 
depunere a dosarelor: 28.02.2020, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor și organizarea concursului 
se va face la sediul U.M. 02433, strada Institutul 
Medico-Militar nr.3-5, sector 1, București, unde 
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretarului, la telefon: 
0728599140

l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de execuție,  din cadrul 
Compartimentelor Financiar, Contabilitate, 
Achiziții Publice și Tehnic, Administrativ al 
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,  conform 
HG nr.286/23.03.2011: 1.Economist, S, grad 
profesional I -1 post; 2.Operator sunet, S, grad 
profesional I -1 post; 3.Operator imagine, M, 
treaptă II -1 post. Condiții specifice corespunză-
toare fiecărei funcții: 1. Pentru postul de Econo-
mist, S, grad profesional I, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, condițiile specifice care 
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați 
sunt: a)Studii superioare de specialitate absolvite 
cu diplomă de licență; b)Vechime în specialitate 
minimum 3 ani și 6 luni. 2.Pentru postul de 
Operator sunet, S, grad profesional I normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile 
specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ de 
către candidați sunt: a)Studii superioare muzicale 
sau tehnice absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; b)Vechime în specialitate minimum 3 
ani și 6 luni; c)Cunoștințe temeinice în domeniul 
sonorizării de spectacol și de studio. 3.Pentru 
postul de Operator imagine, M, treaptă II normă 
întreagă, perioadă nedeterminată condițiile speci-
fice care trebuiesc indeplinite cumulativ de către 
candidați sunt; a)Să aibă studii  medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)Cunoștințe temeinice 
în domeniul funcției (filmare/prelucrare/montaj 
imagini filmate, grafică afișe); c) Vechime în 
muncă -minimum 3 ani și 6 luni într-un post 
similar. Concursul se va desfășura pe următoarele 
etape: a)Selecția dosarelor -în data de 02.03.2020, 
ora 14.00; b)Proba scrisă -în data de 09.03.2020, 
ora 09.00, pentru postul de economist; c)Probă 
practică -în data de 09.03.2020, ora 09.00, pentru 
posturile de operator sunet și operator imagine; d)
Proba interviu -în data de 12.03.2020, ora 09.00, 
pentru toate posturile. Candidaţii vor depune 

dosarele de participare la concurs la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Șoseaua 
Bucium, nr. 80, Corp A, et.I, până vineri, 
28.02.2020, ora 16.00. Probele concursului se vor 
susține la adresa mai sus menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, 
e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfășurarea concur-
sului va fi afișat la avizierul instituției și pe site-ul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași la adresa: 
https://ansamblul-cjiasi.ro/

l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în 

Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de execuție  din cadrul 
Compartimentului Artistic -Secția Muzica și 
Secția Coregrafie al Ansamblului Artistic Profesi-
onist „Constantin Arvinte” al Consiliului Jude-
țean Iași, conform HG nr.286/23.03.2011: 1.Solist 
vocal, M, debutant -1 post; 2. Solist vocal, S, 
debutant -1 post; 3.Dansator fată, M, debutant -2 
posturi; 4. Dansator băiat, M, debutant -2 posturi. 
Condiții specifice corespunzătoare fiecărei funcții: 
1.Pentru postul de Solist vocal, M, debutant, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condi-
țiile specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ 
de către candidați sunt: a) Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. b) Experiență scenică 
de cel puțin un an ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea Moldova; c) 
Premii individuale obținute pentru interpretarea 

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7       Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

Anunţ de închiriere prin licitaţie publică
   

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Craiova, 
codul fiscal 4417214, strada A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 
0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Marta Stelian.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie 
publică, pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-
Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr. 8.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de 
Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, etaj 3, 
camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se 
pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii 
contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I. 
Cuza nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei cererii 
înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 
lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2020.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.03.2020, ora 9:45.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din 
Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, la registratura Primăriei.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
13.02.2020.
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cântecului popular, cel puțin două premii obținute 
la două concursuri folclorice diferite de nivel 
regional, național sau internațional; d)Să dețină 
un repertoriu propriu alcătuit din cel puțin 6 
melodii folclorice moldovenești. 2.Pentru postul 
de Solist vocal, S, debutant, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, condițiile specifice care 
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați 
sunt: a)Studii superioare muzicale absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) Experiență 
scenică de cel puțin doi ani ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea Moldova; c) 
Premii individuale obținute pentru interpretarea 
cântecului popular, cel puțin două premii obținute 
la două concursurii folclorice diferite de nivel 
regional, național sau internațional; d)Să dețină 
un repertoriu propriu alcătuit din cel puțin 12 
melodii folclorice moldovenești. 3. Pentru postul 
de Dansator fată, M, debutant, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, condițiile specifice care 
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați 
sunt: a) Studii medii (diploma de bacalaureat nu 
este obligatorie); b) Experiență scenică de cel 
puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblul 
folcloric profesionist sau de amatori. c)Înalțime 
1,60-1,70m; d) Aspect fizic plăcut; e) Nu se solicită 
vechime în muncă. 4. Pentru postul de Dansator 
băiat, M, debutant, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc 
îndeplinite cumulativ de către candidați sunt: a) 
Studii medii (diploma de bacalaureat nu este 
obligatorie); b) Experiență scenică de cel putin 2 
ani ca dansator al unui ansamblul folcloric profe-
sionist sau de amatori; c) Înalțime 1,75-1,85m; d) 
Aspect fizic plăcut; e) Nu se solicită vechime în 
muncă. Concursul se va desfășura pe următoarele 
etape: a) Selecția dosarelor -în data de 29.02.2020, 
ora 14.00; b) Proba practică -în data de 
09.03.2020, ora 09.00; c) Proba interviu -în data 
de 12.03.2020, ora 09.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Șoseaua 
Bucium, nr. 80, Corp A, et.I, până la data de 
28.02.2020, ora 16.00. Probele concursului se vor 
desfășura la adresa mai sus menționată. Datele 
de contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, tel. 0332.443.673, 
e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfășurarea concur-
sului va fi afișat la avizierul instituției și pe site-ul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași la adresa: 
https://ansamblul-cjiasi.ro/

l Spitalul de Boli Cronice, cu sediul în: loc.
Câmpeni, str.Crișan, nr.11, jud.Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale, aprobate prin HG nr.286/2011, 
modificat și completat de HG nr.1027/2014, modi-
ficat si completat de HG nr.427/2015: -3 posturi 
temporar vacante de asistent medical generalist 
debutant -în cadrul Spitalului de Boli Cronice 
Câmpeni, post contractual pe perioadă determi-
nată. Perioada de concurs: -Proba eliminatorie va 
avea loc în data de 02.03.2020, ora 10.00 -la sediul 
unității; -Proba scrisă va avea loc în data de 
05.03.2020, ora 10.00 -la sediul unității; -Proba 
practică, sau interviul, va avea loc în data de 
10.03.2020, ora 10.00 -la sediul unității. Înscrierile 
se fac până în data de 21.02.2020, ora 15.00. 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul unității Spitalului de 
Boli Cronice Câmpeni. Informații suplimentare 
se pot obține la serviciul personal/runos al unității 
sau la nr.tel./fax: 0285.771.582, între orele  07.00-
15.00.

l Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Urlați, cu sediul în 
Urlați, str.Orzoaia de Jos, nr.50B, jud.Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual temporar vacant: -1 post 
temporar vacant -Masor principal/M: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -curs 
de calificare masor; -vechime în muncă necesară: 
4 ani. Concursul se organizează la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Prahova și va consta în proba scrisă, în data 
de 03.03.2020 -ora 10.00 și interviu în data de 
05.03.2020, ora 10.00, în conformitate cu Hotă-
rârea de Guvern nr.286/2011 actualizată pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade/trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, str.
Orzoaia de Jos, nr.50B, până la data de 

21.02.2020, inclusiv -ora 12.00. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Centrului de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați, telefon nr. 0344.266.017 -persoană de 
contact Popa Ioana Daniela.

l Colegiul Naţional „Gh.Roșca Codreanu”, cu 
sediul în orașul Bârlad, str.Nicolae Bălcescu, 
nr.11, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei 
contractuale vacante de: -Bibliotecar: 1, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 10.03.2020, ora 
09.00; -Proba practică în data de 11.03.2020, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 12.03.2020, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare și studii de specialitate 
(conform art.250 lit.a din Legea Educației Națio-
nale nr. 1/2011); - fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului Naţional „Gh.
Roșca Codreanu” Bârlad. Relaţii suplimentare la 
sediul liceului, persoană de contact: Cucoș 
Ramona, telefon 0235.415.412.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul în 
comuna Dumbrăvița, str. Petofi Șandor, nr. 31, 
județul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant temporar, 
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Denumirea postului: 
asistent social, pe perioadă determinată, 1 post. 
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt 
următoarele: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în specializarea asistență 
socială; -aviz de exercitare a profesiei de asistent 
social, eliberat de Colegiul Național al Asistenților 
Sociali din România; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu este o 
condiție. Proba scrisă: data de 02.03.2020, ora 
10.00, la sediul instituției. Proba interviu: data de 
04.03.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, la 
sediul instituției și pe site-ul instituției. Documen-
tele necesare pentru dosarul de concurs vor fi cele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Detalii privind 
bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul 
instituției și pe site-ul: http://www.primaria-dum-
bravita.ro, secțiunea Știri/Anunțuri. Date de 
contact: Lozici Alina Lăcrămioara, telefon 
0736.657.102.

l Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu”, cu sediul 
în comuna Mărișel, str.Stănești, nr.433, judeţul 
Cluj, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 1 post muncitor 
(șofer microbuz școlar) ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 09.03.2020, ora 
09.00; -Proba practică în data de 09.03.2020, ora 
11.30; -Proba interviu în data de 09.03.2020, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale/școală profesională; -vechime: 
minim 2 ani ca șofer transport persoane; -atestat 
profesional pentru conducătorii auto care efectu-
ează transport public de persoane; -posesor 
permis de conducere categoria B, C, D. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Pelaghia 
Roșu Mărișel, persoană de contact: Feneșan 
Mirela Dana, telefon 0743.024.476, e-mail: 
scoala_prosu_marisel@yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.1 Ulmu, cu sediul în 
com.Ulmu, str.Primăriei, nr.25, jud.Călărași, 
organizează, conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: -un post cu 0.25 normă 
secretar IA; -un post cu 0.50 normă îngrijitor; -un 
post cu 1 normă paznic. Concursul va avea loc în 
data de 09.03.2020, la sediul Școlii Gimnaziale 
Nr.1 Ulmu, cu sediul în strada Primăriei, nr. 25, 
din comuna Ulmu, județul Călărași. Concursul se 
va desfașura astfel: 1.Proba scrisa în data de 
09.03.2020, ora 12.30; 2.Proba practică în data de 
10.03.2020, ora 12.30. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiții: -Secretar: -experiență 
minim 10 ani în domeniu; -studii superioare. 
-Îngrijitor: -să dețină certificat de absolvire a 
cursului „Noțiuni fundamentale de igienă”; 
-studii gimnaziale; -experiență minim 5 ani  în 
domeniu realizată în colectivități de copii și tineri. 
-Paznic: -atestat agent de pază și ordine; -studii 
gimnaziale; -experiență minim 1 an  în domeniu. 

Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României. Relații suplimentare se obțin la secre-
tariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Ulmu, cu sediul în 
strada Primăriei, nr.25, din comuna Ulmu, 
județul Călărași, telefon 0242.338.012.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale 
București, cu sediul în București, Str. Sf Ecate-
rina, nr.3, sector 4, scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante pentru reţeaua 
cabinetelor stomatologice școlare: 4 posturi de 
asistenţi medicali principali cu studii postliceale 
specialitatea medicină generală; 17 posturi de 
asistenţi medicali cu studii postliceale speciali-
tatea medicină generală. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 09.03.2020, iar proba de 
interviu în data de 13.03.2020. Termenul limită de 
înscriere va fi data de 28.02.2020, orele 14:00, 
dosarul de concurs urmând să fie depus la Servi-
ciul  Resurse Umane din cadrul Administraţiei 
Spitalelor și Serviciilor Medicale București din 
Bd. Dimitrie Cantemir Nr.1, Bl. B2, Parter, Sector 
4. Informaţii suplimentare privind condiţiile 
specifice pentru înscrierea și participarea candi-
daţilor la concurs se pot obţine de la sediul institu-
ţiei la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45 /031.433.74.46.

l Primăria Comunei Dudești, cu sediul în 
comuna Dudești judeţul Brăila, Strada: Primăriei 
nr.6, scoate la concurs 1 post contractual vacant, 
pe perioadă nedeterminată: -1 post de șofer 
microbuz școlar: Condiții de înscriere: -studii 
generale; -posesor permis de conducere catego-
riile: B, D; -atestat profesional transport public de 
persoane, în termen de valabilitate; -posesor 
cartelă tahografică; -vechime minimă de la data 
care a obținut permisul de conducere categoria D: 
minimum 3 ani; -aviz psihologic pentru transport 
de persoane; -cunoștințe cu privire la mecanică 
auto și întreținerea autovehiculelor. Educaţia 
solicitată: Studii generale. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei Dudești, cu 
sediul în comuna Dudești judeţul Brăila, Strada: 
Primăriei nr.6, după cum urmează:  Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Dudești, începând cu data de 
14.02.2020 până la data de 06.03.2020. Selecția 
dosarelor va avea loc în data de 09.03.2020. Proba 
scrisă va avea loc în data de 11.03.2020, orele 
10.00. Interviul va avea loc în data de 12.03.2020 
orele 10.00. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Dudești, cu sediul în 
comuna Dudești  judeţul Brăila, Strada: Primăriei 
nr.6 Tel. +40239663415 sau pe pagina de internet  
www.comunadudesti.ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă București (Cod 
fiscal 4283570) organizează concurs conform 
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului- cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: I. PE Spital: I. Asistent 
medical, specialitatea medicină generală, 13 
posturi vacante după cum urmează: a. Asistent 
medical cu studii postliceale- 10 posturi vacante; 
i. Vechime ca asistent medical minim 6 luni; ii. 
Diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare; 
iii. Dovada deţinerii certificatului de membru și a 
asigurării de raspundere civila (în copie), în 
termen de valabilitate; b. Asistent medical debu-
tant cu studii postliceale- 3 posturi vacante; i. 
Vechime ca asistent medical– nu e cazul; ii. 
Diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare; 
iii. Dovada deţinerii certificatului de membru și a 
asigurării de raspundere civila (în copie), în 
termen de valabilitate; II. Infirmieră 10 posturi 
vacante: i. Vechime ca infirmieră minim 6 luni; ii. 
Școală generală; iii. Curs de infirmiere autorizat; 
III. Infirmieră debutantă 4 posturi vacante: i. Nu 
necesita vechime în funcţie; ii. Scoală generală; iii. 
Curs de infirmiere autorizat; IV. Brancardier 7 
posturi vacante: i. Școală generală;  ii. Nu necesită 
vechime în funcţie; iii. Curs de brancardieri auto-
rizat; V. Îngrijitoare 6 posturi vacante: i. Școală 
generală; ii. Nu necesită vechime în funcţie. II. 
Bloc Operator Central: 1) Asistent medical, speci-
alitatea medicină generală, 5 posturi vacante 
după cum urmează: a. Asistent medical principal 
specialitatea medicina generală cu studii postli-
ceale- 4 posturi vacante; i. Vechime ca asistent 
medical minim 5 ani; ii. Diplomă de absolvire a 
școlii postliceale sanitare; iii. Dovada deţinerii 
certificatului de membru și a asigurării de răspun-
dere civilă (în copie), în termen de valabilitate; iv. 
Certificat de grad principal specialitatea medicină 
generală; b. Asistent medical cu studii postliceale– 

1 post vacant; i. Vechime ca asistent medical 
minim 6 luni; ii. Diplomă de absolvire a școlii 
postliceale sanitare; iii. Dovada deţinerii certifica-
tului de membru și a asigurării de răspundere 
civilă (în copie), în termen de valabilitate; 2) 
Infirmieră 4 posturi vacante: i. Vechime ca infir-
mieră minim 6 luni; ii. Școală generală; iii. Curs 
de infirmiere autorizat; 3) Îngrijitoare 4 posturi 
vacante: i. Școală generală; ii. Nu necesită 
vechime în funcţie. III. Secția Clinică A.T.I. II –5 
posturi vacante: Asistent medical principal speci-
alitatea medicină generală cu studii postliceale: 
iii. Vechime ca asistent medical minim 5 ani; iv. 
Experienţă profesională într-o secţie/ comparti-
ment cu paturi de ATI/TI minim 2 ani; v. 
Diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare; 
vi. Dovada deţinerii certificatului de membru și a 
asigurării de raspundere civila (în copie), în 
termen de valabilitate; vii. Certificat de grad 
principal specialitatea medicină generală; IV. 
Secția Clinică A.T.I. II -Anestezie- 6 posturi 
vacante: Asistent medical specialitatea medicină 
generală cu studii postliceale: i. Vechime ca asis-
tent medical minim 6 luni; ii. Experienţă profesi-
onală într-o secţie/ compartiment cu paturi de 
ATI/TI minim 6 luni; iii. Diplomă de absolvire a 
școlii postliceale sanitare; iv. Dovada deţinerii 
certificatului de membru și a asigurării de răspun-
dere civilă (în copie), în termen de valabilitate; V. 
Centrul de Hemodializă– 2 posturi vacante Asis-
tent medical principal specialitatea medicină 
generală cu studii postliceale:  i. Vechime ca asis-
tent medical minim 5 ani; ii. Experienţa profesio-
nală într-o structură similară minim 2 ani; iii. 
Diplomă de absolvire a școlii postliceale sanitare; 
iv. Dovada deţinerii certificatului de membru și a 
asigurării de răspundere civilă (în copie), în 
termen de valabilitate; v. Certificat de grad prin-
cipal specialitatea medicină generală; VI. Stația 
Centrală de Sterilizare- 1 post vacant: Asistent 
medical specialitatea medicină generală cu studii 
postliceale; i. Vechime ca asistent medical minim 
6 luni; ii. Experienţă profesională într-o structură 
similară minim 6 luni; iii. Diplomă de absolvire a 
școlii postliceale sanitare; iv. Dovada deţinerii 
certificatului de membru și a asigurării de răspun-
dere civilă (în copie), în termen de valabilitate; 
Poate ocupa un post vacant persoana care înde-
plinește următoarele condiţii: a) are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) înde-
plinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. Pentru înscrierea 
la concurs candidaţii se vor prezenta de luni până 
joi între orele 08.00–16.00  și vineri între orele 
08.00–13.00  la Serviciul Resurse Umane cu 
dosarul de concurs care va conţine următoarele 
documente: a) cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului instituţiei publice organiza-
toare; 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 efectu-
area unor specializări, precum și copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de instituţia 
publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) 
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candi-
dează; •candidatul 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; f) 
adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; •adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
g) curriculum vitae; h) dosar plic. Actele prevă-
zute la lit. b), c), d) vor fi prezentate și în original 

în vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Concursul va consta într-o probă scrisă și 
o probă practică sau interviu: -proba scrisă constă 
în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea 
unor teste-grilă, și testează cunoștinţele teoretice 
necesare ocupării postului pentru care se organi-
zează concursul; -proba practică constă în 
testarea abilităţilor și aptitudinilor practice ale 
candidatului în vederea ocupării postului vacant 
pentru care candidează, și are următoarele criterii 
de evaluare: a) capacitatea de adaptare; b) capa-
citatea de gestionare a situaţiilor dificile; c) înde-
mânare și abilitate în realizarea cerinţelor 
practice; d) capacitatea de comunicare; e) capaci-
tatea de gestionare a resurselor alocate pentru 
desfășurarea probei practice. Sunt declaraţi 
admiși la probele de concurs candidaţii care au 
obţinut minim 50 de puncte. Candidaţii se vor 
prezenta în sala de concurs cu cartea de identitate 
în original. Calendarul de desfășurare al concur-
sului: 17.02.2020- 28.02.2020- înscrierea candida-
ţilor de luni până joi între orele 08.00-16.00 și 
vineri între orele 08.00-14.00; 02.03.2020 ora 
14.00- selecţie dosare; 03.03.2020 ora 10.00- 
afișarea rezultatelor de verificare a dosarelor. 
Rezultatul selectării dosarelor de concurs se va 
afișa la sediul SUUB- Serviciul Resurse Umane și 
pe site-ul spitalului (www.suub.ro); 03.03.2020, 
ora 10.00- 04.03.2020 ora 10.00- formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a 
dosarelor; 05.03.2020, ora 10.00- afișarea rezulta-
telor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare 
a dosarelor; 11.03.2020, ora 09.00- susţinerea 
probei scrise la sediul SUUB- Amfiteatrul mare- 
etaj 1; 12.03.2020, ora 12.00- afișarea rezultatelor 
probei scrise (se va afișa la sediul SUUB -Serviciul 
Resurse Umane și pe site-ul spitalului  www.suub.
ro);  12.03.2020, ora 12.00- 13.03.2020, ora 12.00- 
formularea contestaţiilor faţă de rezultatele 
probei scrise; 16.03.2020, ora 12.00- afișarea 
rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă; 
17.03.2020, ora 09.00– susţinerea probei practice/ 
interviu la sediul SUUB- Amfiteatrul mare- etaj 
1; 18.03.2020, ora 10.00– afișarea rezultatelor 
probei practice/ interviu (se va afișa la sediul 
SUUB - Serviciul Resurse Umane și pe site-ul 
spitalului www.suub.ro); 18.03.2020, ora 10.00– 
19.03.2020, ora 10.00- formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele probei practice/ interviu; 
20.03.2020, ora 10.00- afișarea rezultatelor contes-
taţiilor la proba practică/ interviu; 20.03.2020, ora 
12.00– afișarea rezultatelor finale (se va afișa la 
sediul SUUB– Serviciul Resurse Umane și pe 
site-ul spitalului  www.suub.ro ). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul Spitalului Univer-
s i tar  de  Urgenţă  Bucureș t i–  Spla iu l 
Independenţei nr.169, sector 5, Bucuresti– Servi-
ciul Resurse Umane– tel.: 021/318.05.22 int.195 
sau 395 și pe pagina de internet a unităţii, 
respectiv www.suub.ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila” București organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: -8 posturi 
vacante de asistent medical- specialitatea medi-
cină generală, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii- postliceale; diplomă de 
școală sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, 
în specialitatea medicină generală; diplomă de 
bacalaureat; certificat de membru OAMG-
MAMR– asistent medical generalist, avizat și 
valabil la data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical generalist 
(pentru persoanele care exercită profesia de asis-
tent medical generalist), avizat și 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 și acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”;  vechime: minim 6 
luni ca asistent medical generalist (să nu deţină 
gradul principal ca asistent medical generalist). 
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă- 
10.03.2020 ora 09.00, interviu- 17.03.2020, 
18.03.2020 și 19.03.2020 ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 17.02.2020- 
28.02.2020. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C. 
“Dr.Carol Davila” cu sediul în București, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 
021.319.30.51–61 interior 142. -3 posturi vacante 
de asistent medical principal- specialitatea medi-
cină generală, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii- postliceale; diplomă de 
școală sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, 
în specialitatea medicină generală; diplomă de 
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bacalaureat; adeverinţă examen grad principal: 
certificat de membru OAMGMAMR -asistent 
medical- grad principal în medicină generală, 
avizat şi valabil la data concursului. Certificatul 
va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent medical- grad 
principal în medicină generală (pentru persoa-
nele care exercită profesia de asistent medical 
principal- medicină generală), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa pentru parti-
cipare la concurs- valabilă, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical principal- medicină 
generală); 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 certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 5 ani ca asistent 
medical generalist. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă- 10.03.2020 ora 09.00, 
interviu- 17.03.2020, 18.03.2020 şi 19.03.2020 ora 
09.00 , la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 
17.02.2020– 28.02.2020. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51–61 interior 142. -1 post 
vacant de asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică- debutant, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– superioare; 
diplomă de licenţă în specialitatea nutriţie si 
dietetică, însoţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; certificat de membru 
OAMGMAMR -asistent medical generalist licen-
ţiat în nutriţie si dietetică, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical  licenţiat în nutriţie şi dietetică, 
avizat şi valabil la data concursului, sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs- valabilă, 
eliberată de OAMGMAMR (asistent medical 
licenţiat în nutriţie şi dietetică); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă– 
10.03.2020 ora 09.00, interviu- 17.03.2020 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 
17.02.2020– 28.02.2020. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 
-telefon 021.319.30.51–61 interior 142. -1 post 
vacant de asistent medical debutant- specialitatea 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– postliceale; diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare; diplomă 
de bacalaureat; certificat de membru OAMG-
MAMR -asistent medical balneofizioterapie şi 
recuperare, avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent 
medical balneofizioterapie şi recuperare, avizat şi 
valabil la data concursului, sau de adeverinţa– 
valabilă, pentru participare la concurs, eliberată 
de OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: -. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba practică- 10.03.2020 ora 
12.30, interviu- 17.03.2020 şi 18.03.2020 ora 09.00 
, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 
17.02.2020- 28.02.2020. 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, sector 1- 
telefon 021.319.30.51-61 interior 108. -4 posturi 
vacante de asistent medical- specialitatea radio-
logie, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii- postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea radiologie; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMGMAMR -asistent 
medical- radiologie, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical- radiologie, avizat şi valabil la 
data concursului sau de adeverinţa pentru parti-
cipare la concurs valabila, eliberată de OAMG-
MAMR; 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 certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime:  minim 6 luni ca asistent 
medical- specialitatea radiologie (să nu deţină 
gradul de asistent medical principal- specialitatea 
radiologie). Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă- 10.03.2020 ora 09.00, interviu- 
17.03.2020 şi 18.03.2020 ora 09.00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 17.02.2020- 
28.02.2020. 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, sector 1- telefon 
021.319.30.51–61 interior 108. -1 post vacant de 
muncitor calificat III (lăcătuş)– treapta profesio-
nală muncitor calificat IV -calificarea lăcătuş, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim generale; curs/ certificat de 
calificare în meseria de lăcătuş; act doveditor de 
absolvire a studiilor şi a calificării; nivel de acces 
la informaţii clasificate sau acordul scris al candi-
datului privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate; vechime: minim 3 
ani- maxim 6 ani la data angajării, în meseria de 
lăcătuş. Concursul se va desfăşura astfel: proba 
practică– 10.03.2020 ora 09.00, interviu- 
17.03.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 17.02.2020- 28.02.2020. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr.Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sector 1 -telefon 021.319.30.51-61 
interior 594. -1 post vacant de muncitor calificat 
IV (zugrav)– treapta profesională muncitor cali-
ficat IV -calificarea zugrav, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim generale; curs/ certificat de calificare în 
meseria de zugrav; act doveditor de absolvire a 
studiilor şi a calificării;  nivel de acces la infor-
maţii clasificate sau acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate; vechime: -. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba practică– 11.03.2020 ora 
09.00, interviu– 18.03.2020 ora 09.00 , la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 17.02.2020– 
28.02.2020. 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, sector 1– telefon 
021.319.30.51–61 interior 594.

CITAŢII
l Numitul Dumitrascu Crstian cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Paun, str. Vasluet nr.13, com.
Bârnova, jud. Iaşi, este chemat la Judecatoria 
Iaşi-Secţia Civilă cu sediul în str. Anastasie Panu 
nr. 25, Iaşi, jud.Iaşi, în data de 25 martie 2020, 
orele 8.30 , completul de judecata C 11, în calitate 
de pârât, în dosar nr. 8093/245/2019, dosar având 
ca obiect “divorţ cu minor, exercutarea autorităţii 
părinteşti, stabilire domiciliu minor, pensie de 
întreţinere”, reclamanta fiind Dumitrascu 
Mihaela.

l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cârcea, str. Prunului, nr.3, jud.
Dolj, este chemată în data de 26.03.2020, la Jude-
cătoria Craiova, în dosarul nr.15710/215/2018, în 
proces cu reclamanta Stancu Rodica, pentru 
ieşirea din indiviziune după cei 2 părinți: Spătă-
relu Elena şi Spătărelu Gheorghe. 

l SC Bymfast  SRL, CUI:  37576755, 
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în Craiova, str.
Rovinari, nr.85, jud. Dolj, este chemată la Judecă-
toria Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, 
nr. 30, jud. Dolj, în ziua de 09.03.2020, ora 09.00, 
complet civil 7 (fostCF7), în calitate de terț 
poprit, în dosarul nr. 33154/215/2019, în proces cu 
Miu Mădălina Doina, în calitate de contestatoare 
şi CAR ARIAS CFR Craiova, în calitate de inti-
mată, având ca obiect „suspendare executare 
silită”.

l Pârâții Onofrei Constantin, Ishikawa Manuela 
Simona, Petenchea Mona, Petenchea Ioana, 
Plugaru Paul, Plugaru Petru, Cuciureanu Doru, 
Petenchi Paul, Petenchi Ioana Daniela, Prisecaru 
Mariana Dorina, Petenchea Manuela Simona, 
Cuciureanu Florin sunt citați pentru termenul 
din 04.03.2020, ora 8.30, la Tribunalul Botoşani în 
dosar nr.10889/193/2008* în faza de recurs cu 
recurenta Albota Livia- obiect fond funciar.

l Domnul Gheja N. Constantin este citat să se 
prezinte la Judecătoria Balş, județul Olt, pentru 
data de 13.03.2020, ora 09.00, în vederea soluțio-
nării dosarului nr.2156/184/2019, având ca obiect 
„declararea judecătorească a morții”.

DIVERSE
l Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, B-dul CFR, nr.9, cedează, cu 
titlu gratuit în  condițiile Instrucțiunilor MAI 
167/2009, un animal de serviciu (câine), care nu a 
fost valorificat, conform  licitațiilor publice 
deschise cu strigare.

l Comuna Leordina, cu sediul în comuna Leor-
dina, sat Leordina, nr.874, judeţul Maramureş, 
titular al proiectului „Extindere reţea de distri-
buţie a apei potabile şi a celei de canalizare 
menajeră în comuna Leordina”, propus a fi 
amplasat în comuna Leordina, judeţul Mara-
mureş, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Maramureş, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu 
sediul în localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, jud.
Maramureş, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.30 şi vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi 
la următoarea adresă de internet: http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureş.

l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social în 
comuna Ariceştii Rahtivani, DN 72, Crângul lui 
Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul Prahova, 
anunţă public solicitarea de obținere a autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în municipiul Târgovişte, str. Arh. 
Pintea Gheorghe, nr. 1A-5, județul Dâmbovița. 
Eventualele propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţionată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița, 
municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței, nr.1, tel: 
0245.213.959 /0245.213.944, E-mail: office@
apmdb.anpm.ro în zilele de luni–joi, între orele 
8.00–16.30, vineri 8.00–14.00.

l Unitatea administrativ-teritorială Sălcioara 
din judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoa-
rele Cadastrale nr. 1, 2, 3 şi 14 începând cu data 
de 19.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Sălcioara din Com. Sălcioara, str. 
Bisericii, nr. 28, conform art. 14 alin (1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare Nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Beneficiarul Asociația Echilibru, cu sediul în 
Bucureşti, Bd.Mircea Vodă, nr.40, bl.M11, sc.2, 
ap.50, Sector 3 şi sediul Unității de Implementare 
a Proiectului în Bucureşti, Bd.Constructorilor, 
nr.20A, Ipromet Imobiliare Corp A, etaj 4, Sector 
6, Camera 6 (SMIS 10491), tel.0723.873.525, fax 
0311.065.905, asoc.echilibru@gmail.com , anunță 
decizia privind etapa de încadrare a planului/
programului „Planul de Management al siturilor 
Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiş-
tea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. 
Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocă-
neşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală 
IV.21 Ostrovul Ciocăneşti), ROSPA0055 Lacul 
Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea şi 
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, situate pe raza 
localităților Alexandru Odobescu, Chiselet, 
Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dorobanțu, Frăsinet, 
Grădiştea, Independența, Mânăstirea, Spanțov, 
Ulmu, Valea Argovei, Ulmeni şi a oraşului Olte-
nița din județul Călăraşi”. Documentația se 
supune procedurii de adoptare: -fără aviz de 
mediu, conform prevederilor Hotărârii Guver-
nului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe, cu modificările şi completările ulte-
rioare; -fără evaluare adecvată, conform prevede-
rilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
f lorei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informații privind poten-
țialul impact asupra mediului al planului/progra-
mului propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Călăraşi, Șoseaua 

Chiciu, nr.2, de luni până vineri, orele 09.00-
12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic, 
sub semnătură şi cu date de identificare, la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Călăraşi, 
timp de 10 zile calendaristice de la data publi-
cării.

l RNP Romsilva -Administrația Parcului Nați-
onal Domogled -Valea Cernei RA, titular al 
proiectului „Punct de informare -Cerna Sat”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Caraş-Severin, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului fără context transfrontalier, pentru 
proiectul în cauză, propus a fi amplasat în intra-
vilanul extins al comunei Cornereva, nr.
cad.31269, județul Caraş-Severin. Proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Caraş-Se-
verin, Reşița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.30 (vineri, 8.00-
14.00). Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei etapei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet a Agenției 
pentru Protecția Mediului Caraş-Severin: http://
www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/anun-
turi-publice

SOMAŢII
l Prin prezenta sunt chemați toți cei interesați să 
formuleze opoziție în termen de o lună de la 
afişarea prezentei somațiuni, având în vedere 
faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin se află 
dosarul cu nr. 5466/289/2019. Prin încheierea de 
şedință din data de 05.02.2020 s-a dispus 
emiterea prezentei somațiuni cu următoarele 
mențiuni: petentul Lukacs Levente Arpad, domi-
ciliat în Gurghiu, sat Glăjărie, nr. 246, jud.Mureş, 
posesor al imobilului- teren intravilan categoria 
folosință curți, construcții, arabil, în suprafață de 
3.052mp, situat în localitatea Gurghiu, Glăjărie, 
nr.270, jud.Mureş, înscris în CF nr.50575 
Gurghiu, A +1 nr. topo. 92/2/1 şi 93/1. Recla-
mantul invocă dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune. Imobilul este înscris în CF 
nr.50575 Gurghiu, A+1 nr. topo. 92/2/1 şi 93/1, 
având ca proprietari tabulari asupra cotei de 3/8 
din imobil pe numiții Darabont Terezia, Dara-
bont Ana şi Darabont Andrei, iar ca vecinătăți: la 
nord- Petric Margareta, la sud: drum-UAT 
Gurghiu, la est: Darabont Iosif şi la vest: Finna 
Dominic. Persoanele interesate pot face opoziție 
la cererea petentului Lukacs Levente Arpad, în 
termen de 1 lună de la emiterea celei din urmă 
publicații, iar în lipsa acesteia instanța urmând să 
treacă la judecarea cauzei. Termenul de judecată 
este stabilit la data de 08 aprilie 2020.

l În dosarul civil cu nr.28/210/2020 al Judecăto-
riei Chişineu Criş, reclamantul Beschiu Vasile, 
domiciliat în com.Grăniceri, sat Șiclău, nr.122, 
jud.Arad, solicită a se constata că a dobândit 
dreptul de proprietate, cu titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului înscris în CF nr.300713 Grăni-
ceri, nr.top 244 Șiclău (provenit din conversia de 
pe hârtie a CF nr.1079 Șiclău), compus din teren 
intravilan având categoria de folosință curți 
construcții, în suprafață de 922mp. Proprietar 
tabular Gabor Maria, născută Morar. Toți cei 
interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile de la 
publicare şi respectiv afişarea somației, în dosarul 
cu nr.de mai sus, al Judecătoriei Chişineu Criş. 
Emis în baza încheierii de şedință din 06.02.2020, 
conform art.130 din Decretul Lege nr.115/1938.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. “Antrepriza 
de Construcţii Montaj Nr. 1” (ACM 1) S.A., 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în ziua de 03.03.2020, ora 10,00 la 
sediul societăţii din Bdul Ion Mihalache Nr. 
323A, sector 1, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare 
anuale simplificate încheiate la 31.12.2019; 2. 
Raportul de gestiune al administratorului la 
situaţiile financiare anuale simplificate încheiate 
la 31.12.2019; 3. Raportul comisiei de cenzori 
privind verificarea şi centralizarea situaţiilor 
financiare anuale simplificate încheiate la 
31.12.2019; 4. Vânzarea de active din patrimoniu; 
5. Diverse. În cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul, a doua A.G.E.A. va avea loc în ziua de  
06.03.2020 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

l Convocare: Consiliul de Administraţie al 
societăţii comerciale IMVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Preciziei nr.13B, sector 6, CUI RO 

1568751, J40/1056/1991 convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 
19.03.2020, ora 9,00 la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 
2019; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de 
cenzori pe anul 2019; 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale, a contului de profit şi pierdere, 
descărcarea de gestiune pe anul 2019 a adminis-
tratorilor societăţii; 4. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020; 5. Diverse. În 
cazul în care urmare acestei convocări Adunarea 
Generală nu se poate întruni din lipsa cvoru-
mului, aceasta se convoacă pentru data de 
26.03.2020, în acelaşi loc, la ora 9,00 cu aceeaşi 
ordine de zi. Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie Sing. Râpeanu Adrian.

l Completare Convocator. Având în vedere 
solicitarea formulată prin adresa nr. 
1418/V.D.P./11.02.2020, înregistrată la 
ROMAERO nr. 1808/11.02.2020 de către Statul 
Român prin Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri în calitate de acţionar majo-
ritar al Romaero S.A., ce deţine 56,7153% din 
capitalul social, respectiv 3.940.337 acţiuni, de 
completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 
27/28.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 
1171 din Legea nr.31/1990 republicată şi Decizia 
C.A. Romaero nr. 7/13.02.2020, Consiliul de 
Administraţie al Romaero S.A. completează 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) convocată la data de 
27.02.2020 ora 13.00, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă de 20.02.2020, 
având următoarea ordine de zi completată: 1. 
Constatarea expirării, la data de 04.03.2020, a 
mandatelor de administratori provizorii ai socie-
tăţii Romaero S.A. ale domnului Alexandru 
Buşcu, domnului Teodor Iulian Gheorghe, 
domnului Constantin Ion Tudose şi doamnei 
Doina Variu. 2. Alegerea a patru administratori 
provizorii ai societăţii Romaero S.A., ca urmare 
a expirării mandatelor de la pct.1. 3. Stabilirea 
indemnizației brute fixe lunare a administrato-
rilor provizorii ai Societății. 4. Aprobarea formei 
contractului de mandat ce va fi încheiat cu 
administratorii provizorii ai Societății. 5. Împu-
ternicirea reprezentantului Ministerului Econo-
miei, Energiei şi Mediului de Afaceri în A.G.A. 
pentru semnarea contractelor de mandat ale 
administratorilor provizorii ai Societății. 6. Stabi-
lirea duratei mandatelor administratorilor 
provizorii aleşi la pct.2. 7. Aprobarea ex-date de 
16.03.2020 şi a datei de 17.03.2020 ca dată de 
înregistrare. 8. Aprobarea împuternicirii directo-
rului general al societăţii pentru a îndeplini toate 
formalităţile necesare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor în faţa autorităţilor competente, inclu-
zând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului 
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti. Manda-
tarul sus menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus oricărei 
persoane după cum consideră necesar. La sedinţă 
pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
20.02.2020, stabilită ca dată de referinţă.  Docu-
mentele şi informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. 
sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
27.01.2020, precum şi pe website-ul societăţii 
Romaero S.A.: www.romaero.com. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 
11.02.2020 puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 11.02.2020 proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia 
de a răspunde la întrebările adresate de acţio-
nari, sub condiţia respectării art. 198 din Regula-
mentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator provizoriu se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată şi completată la propunerea acestora, la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
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începând cu data de 27.01.2020. Propunerile de 
candidaţi pentru funcţia de administrator provi-
zoriu se pot depune la registratura societăţii până 
la data de 11.02.2020 sau pot fi transmise prin 
email cu semnatura electronica extinsa incorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind semna-
tura electronică până la data de 11.02.2020 la 
adresa office@romaero.com, menţionând la 
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
27/28.02.2020.” Acţionarii înscriși în registrul 
acţionarilor la data de referință pot exercita 
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin 
corespondență. Formularul de vot prin corespon-
dență atât în limba română, cat și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii precum și pe pagina de Internet a socie-
tăţii www.romaero.com, începând cu data de 
27.01.2020. Formularul de vot prin corespon-
dență, completat de către acţionar și însoțit de o 
copie a actului de identitate a acţionarului 
persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare 
eliberat de ORC împreună cu copia actului care 
dovedește calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate 
sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră 
înainte de adunare (27/28.02.2020 ora 12.00) cu 
menţiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 27/28.02.2020”. Buleti-
nele de vot prin corespondenţă care nu sunt 
primite în forma și în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului de prezenţă și 
vot precum și la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – 
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de 
alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale 
(Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, 
pusă la dispoziţie de către Consiliul de Adminis-
traţie sau în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale 
(Procurii speciale) atât în limba română, cât și în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât și pe pagina de Internet 
a societăţii www.romaero.com și pot fi consultate 
începând cu data de 27.01.2020. Împuternicirea 
specială (Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră 
înainte de adunare ( 27/28.02.2020 ora 12.00). În 
cazul în care Împuternicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poștă trebuie facută pe 
plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/28.02.2020”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor 
fi acceptate de către Societate. Formularele de vot 
prin corespondenţă sau împuternicirile speciale 
pot fi transmise și prin email cu semnatură elec-
tronică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică până cel 
târziu cu o oră înainte de adunare (27/28.02.2020 
ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menţi-
onând la subiect: “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 27/28.02.2020”. Reprezentarea 
acţionarilor în cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se poate face și în 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri gene-
rale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 
3 ani, permițând reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor societăţii cu 
condiţia ca împuternicirea generală să fie acor-
dată de către acţionar, în calitate de client, unui 
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuterni-
cirile generale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expe-
diază la societate cu cel puţin o oră înainte de 
adunare ( 27/28.02.2020 ora 12.00), în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu origi-
nalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile 
certificate ale Împuternicirilor generale (Procu-
rilor generale) sunt reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în procesul verbal 
al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezen-
taţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza 
unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de 
către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modifi-
cările și completările ulterioare. În cazul neîntru-
nirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru 
data de 28.02.2020, în același loc, la aceeași oră, 
cu aceeași ordine de zi și dată de referinţă. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.” Președintele 
C.A. Ştefan Paraschiv.

LICITAŢII
l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică pornind de la pretul de inventar cu TVA 
inclus bunuri mobile (firme luminoase - 2 buc = 
3.024 lei, rafturi - 3 buc = 700, pompa vin - 8 buc = 
1.600 lei, scanner Symbol - 1 buc - 300 lei, impri-
manta Lexmark - 1 buc = 300 lei, calculator 
Optilex + monitor + tastatura + mouse - 1 buc = 
1.000 lei, scaun birou - 1 buc = 375 lei, birou - 1 buc 
= 300 lei, set masa + 4 scaune - 10 buc = 4.000 lei, 
cuptor pizza -1 buc = 4.700 lei, cuptor pizza - 1 
buc= 4.700 lei, mobilier lemn (lambriu + grinzi) - 1 
buc = 7.000 lei). Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in 
suma de 500 lei fara TVA și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
20.02.2020, ora 11/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 27.02.2020 si 05.03.2020 aceeași 
oră, în același loc.

l Comuna Aușeu oferă spre închiriere imobil cu 
destinația de farmacie situat în comuna Aușeu, 
loc.Groși, nr.225, apartamentul 3. Documentația 
de atribuire se poate obține în mod gratuit printr-o 
solicitare electronică transmisă prin e-mail către: 
primaria.auseu@cjbihor.ro. Data-limită depunere 
ofertă: 09.03.2020, ora 09.00, la Primăria Comunei 
Aușeu, nr.32, jud.Bihor. Relații suplimentare tel./
fax: 0259.447.036, e-mail: primaria.auseu@cjbihor.
ro, Lazăr Mitică Florentin.

l Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei 
Săcălaz anunță concesionarea prin licitație publică 
cu strigare de terenuri pentru construcția de locu-
ință proprietate personală, situate în localitatea 
Beregsău Mare, PUZ Sorocul. Licitația va avea loc 
în data de (20 de zile de la data publicării aunțului) 
ora 12.00, la sediul primăriei Săcălaz. În cazul în 
care terenurile nu vor fi adjudecate la prima lici-
tație, aceasta se va relua în fiecare zi de miercuri, 
pe o perioadă de 90 de zile, după care se va publica 
un alt anunț în presă. Prețul de pornire la licitație 
este de 1Euro/mp/an. Odată cu înscrierea la lici-
tație, solicitantul trebuie să achite, la casieria 
instituției noastre, următoarele taxe: 300Lei taxa 
de participare la licitație, 30Lei caietul de sarcini și 
2% din prețul de pornire, reprezentând garanția de 
participare la licitație. Informații la telefon: 
0256.367.101.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Total Confort SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017, 
pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a 
bunurilor mobile constand in mijloace de trans-
port, instalatii tehnice, aparatura de masurat si 
electronice birou, mobilier si aparatura birotica, in 
valoarea totala de 76.795,6  lei  exclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 25.02.2020 ora 
14.00, prin licitatie publica. In cazul in care bunu-
rile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii sapta-
manale, în datele de 03.03.2020, 10.03.2020, 
17.03.2020, 24.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020, 
14.04.2020, 21.04.2020 si 28.04.2020 la aceeasi ora, 
in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului 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 menti-
onate 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. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorga-
nizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, urmatoarele 
bunuri: - teren in suprafata de 416 mp, impreuna 
cu cladirea de birouri C1, amplasata pe acesta, 
situate in Craiova, Str. Teilor, nr. 101B, la pretul de 
45.000 euro, fara TVA; - masina de frezat FUS 22, 
nr. inventar 300207, la pretul de 1.700 lei, cu TVA 
inclus; - autospeciala Land Rover Defender 110 
Tdi, nr. inmatriculare PH-02-ZNH, nr. inventar 
500311, an fabricatie 1995, la pretul de  10.000 lei, 
cu TVA inclus. Licitatia se va organiza la sediul 
administratorului judiciar in data de 21.02.2020 

ora 12:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data 
de 25.02.2020, 28.02.2020, 03.03.2020, 07.03.2020, 
10.03.2020, 14.03.2020, 17.03.2020, 21.03.2020, 
24.03.2020, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cere-
rile de inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului 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 administratorului 
j u d i c i a r,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

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: UAT Orașul Drăgă-
nești-Olt, Nicolae Titulescu, nr.150, Drăgă-
nești-Olt, judeţul România, telefon: 0758.116.685, 
fax: 0249.465.815, e-mail: achizitiidrg@yahoo.com. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Concesionarea pe o 
perioadă de 8 ani a suprafeței de teren -domeniu 
public -de 28mp, situată în intravilanul orașului 
Drăgănești-Olt, aferent Pieței 1 Decembrie 1918 
din strada Dudești, nr.6, conform HCL 
nr.128/23.12.2019 și în conformitate cu prevederile 
OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 
3.Informații privind documentația de atribuire: Se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: direct de la sediul UAT Orașul Drăgă-
nești-Olt. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice, 
sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 10Lei achitați la 
casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 26.02.2020, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 09.03.2020, ora 11.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Orașului Drăgănești-Olt, str.Nicolae Titulescu, 
nr.150, cod poștal: 235400, jud.Olt, România. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
09.03.2020, ora 14.00, la sediul Primăriei Orașului 
Drăgănești-Olt, str.Nicolae Titulescu, nr.150, cod 
poștal: 235400, jud.Olt, România. 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 Olt-Slatina, str.Mănăstirii, 
nr.2, jud.Olt, cod poștal: 230038, tel.0249.414.989, 
fax: 0249.435.782, e-mail: tribunalulolt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
12.02.2020.

l RA Aeroportul Iași anunţă organizarea de lici-
taţii publice pentru vânzarea bunurilor deţinute în 
proprietate, conform listă anexă la prezentul 
anunţ. Preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare 
activ este egal cu valoarea rezultată în urma 
evaluării, evaluare făcută de către Expert Evalu-
ator ANEVAR -Kall Francisc-Andrei. Preţul de 
pornire a licitaţiei nu conţine TVA. La preţul de 
adjudecare se va adăuga TVA-ul aferent. Licitaţia 
este publică deschisă cu strigare, urmând ca docu-
mentele de participare la licitaţia de vânzare a 
bunurilor (scrisoarea de intenţie și documentele 
solicitate) să fie depuse cu cel mult 5 zile înaintea 
datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vânzare a 
acestora, la sediul RA Aeroportul Iași, din mun.
Iași, str.Moara de Vânt, nr.34, jud.Iași. Licitaţiile 
se vor ţine începând cu data de 09.03.2020, ora 
12.00, la sediul RA Aeroportul Iași. În caz de 
neadjudecare, licitaţiile se vor repeta din 5 în 5 zile 
de la trecerea faţă de licitaţia precedentă, 
respectiv la data de 16.03.2020 și data de 
23.03.2020, iar preţul iniţial va fi diminuat prima 
dată cu până la 20%, și a doua oară cu până la 
40% faţă de prima licitaţie, în același loc, la 
aceeași oră, pentru bunurile care nu au fost adju-
decate la licitaţiile precedente, fără un alt anunţ 
preliminar. Vizionarea bunurilor se poate face la 
sediul regiei din mun.Iași, strada Moara de Vânt, 
nr.34, jud.Iași, și este condiţionată de semnarea 
unui Protocol de vizitare a activelor respective, 
formular nr.5 la „Instrucţiunile pentru ofertanţi 
privind valorificarea bunurilor mobile aparţinând 
RA Aeroportul Iași”. Informații suplimentare sau 
programare pentru vizionare se pot obține/face la 
numărul de telefon: 0790.678.336 sau e-mail: 
sebastian.stanescu@aeroport.ro. Participanții pot 
achiziționa „Instrucţiunile pentru ofertanţi 
privind valorificarea bunurilor mobile aparţinând 

RA Aeroportul Iași”, de la sediul RA Aeroportul 
Iași, Biroul MTA, în fiecare zi de luni până vineri, 
între orele 8.00-16.00, contra sumei de 100 Lei 
TVA inclus. Toate detaliile și condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească potenţialii cumpără-
tori/ofertanţi, pentru a fi admiși la licitaţie, legate 
de licitaţia publică deschisă cu strigare, se regă-
sesc în „Instrucţiunile pentru ofertanţi privind 
valorificarea bunurilor mobile aparţinând RA 
Aeroportul Iași”. Anexă. Nr.crt.; Nr.inventar; 
Denumire echipament tehnic; An de fabricaţie; 
Preţ propus pentru valorificare (prima licitaţie) 
-lei-; Preţ repetare licitaţie reducere 20% (a doua 
licitație) -lei-; Preţ repetare licitaţie reducere 40% 
(a treia licitație) -lei-: 1; 2; 3; 4; 5; 6(5-5*20%); 
7(5-5*40%): 1; 0269; Mașină măsurare coeficient 
frânare -Saab 900, Tip: Friction Tester; Nr.înma-
triculare: intern aeroportuar: AER004; Serie 
identificare: 90791000517; Km rulați: 231.899km; 
Dotări specifice: dotări-standard autoturism Saab 
900; Dotări spulimentare: echipamentul de măsu-
rare a coeficientului de frânare, amplasat poste-
rior (roata de măsurare plasată între roțile spate 
ale vehiculului), echipament electronic de operare 
/măsurare pe bord; Data PIF: 2005; Combustibil: 
benzină; Cilindree: 1971cm3; Putere: 72KW; Stare 
tehnică: ultima utilizare iulie 2012; parcat la 
exterior; defecțiuni la toate sistemele și la echi-
pare; nefuncțional; uzură și îmbătrânire avansată; 
acumulator 70Ah uzat definitiv dezafectat; e 
necesară reparație capitală; 1979; 900; 720; 540. 2; 
0203; Freză zăpadă -ZIL 157K D470; Tip: D470, 
autofreză pt. zăpadă; Nr.Înmatriculare: intern 
aeroportuar: AER012; Serie identificare: serie 
șasiu 377678; Serie motor: 7208 N 562; Ore func-
ționare: 11.619 ore; Dotări specifice: freză frontală 
pentru zăpadă, 3 punți cu 6 pneuri, rezervor 
combustibil 150 litri; Dotări suplimentare: signa-
listică aeroportuară și girofar, rezervor adaptat/
montat RAAI anterior 2010, alimentare prin 
cădere, capacitate 200 litri; Data PIF: 1972; 
Combustibil: motorină; Putere: 150CP; Stare 
tehnică: ultima utilizare februarie 2013; parcat la 
exterior; probleme tehnice la toate sistemele; 
uzură și îmbătrânire avansate; acumulatori uzați 
definitiv, dezafectați; e necesară reparație capi-
tală; 1972; 6.520; 5.216; 3.912. 3; 0271; Echipa-
ment multifuncțional -Mercedes Benz unimog 
T2400TG 437/41; Nr.înmatriculare: intern aero-
portuar: AER009; Serie identificare: WDB437182 
1W185748; Km rulați: 266.711km; Ore funcțio-
nare: 11.420 ore; Dotări specifice: autotractor 
echipat cu echipament de dispersie degivrant 
solid/lichid acționat hidraulic marca Kupper-
Weiser (alcătuit din benă plastic, cuvă metalică, 
snec acționat hidraulic, dispersor posterior acți-
onat hidraulic), lamă de zăpadă acționată 
hidraulic marca Beilback; Dotări suplimentare: 
signalistică aeroportuară, girofar; Data PIF: 2005; 
An fabricație: 1996; Combustibil: motorină; Cilin-
dree: 5958cm3; Putere: 177KW; Stare tehnică: 
ultima utilizare februarie 2015; parcat la exterior; 
funcțional parțial; kit ambreiaj uzat; sistem 
frânare ineficient, uzură și îmbătrânire avansată; 
defecțiuni subite și aleatorii pe toate sistemele; 
necesare revizie generală și reparații; 1996; 19.950; 
15.960; 11.970. Total: 27.370; 21.896; 16.422.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: UAT Comuna Albești, CF: 
4428027, județul Ialomiţa, comuna Albești, sat 
Albești, str.Primăriei, nr.5, tel.0243.268.002, 
0243.268.064, albestiprimaria@yahoo.com, 
persoană de contact: Haj-Kasem Ionela, 
tel.0728.188.988. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan în suprafață de 38.685mp, NC 
20689, CF 20689, situat în com.Albești, sat Albești, 
str.Bisericii, nr.62. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: De la 
sediul UAT Comuna Albești. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartiment 
Secretariat din cadrul UAT Comuna Albești. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 10Lei achitați cu chitanță la casieria 
unității. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 06.03.2020, ora 16.30. 4.Informaţii privind 
ofertele: conform documentației de atribuire. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.03.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Județul Ialomiţa, comuna Albești, 
sat Albești, str.Primăriei, nr.5. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
(unu). 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: Sediul 
UAT Comuna Albești, 11.03.2020, ora 11.00. 

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa, b-dul 
Cosminului, nr.12, tel.0243.236.952, e-mail: tr-ia-
lomiţa-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.02.2020.

l Concesionare teren aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul: Denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava, Str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, COD 707305, Jud.Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro, achizitii@
primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: teren în suprafață de 
100mp, NC71978, intravilan sat Horpaz aparți-
nând domeniului privat al comunei Miroslava 
pentru amenajare cale acces si întreținere cură-
țenie. Redevența: este de minim: 253,81 lei/an. 3. 
Informaţii Privind Documentaţia De Atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele interesate pot înainta o solici-
tare pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei 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 documen-
tației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 
lei și se poate achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5.Data limită pentru solicitare clari-
ficări: 25.02.2020, ora 16.00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 
03.03.2020, ora 12.00; 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 exemplar în două 
plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 7. 
Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 04.03.2020, ora 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 soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţeI: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 
contencios administrativ, Str.Anastasie Panu nr.26, 
Iași, jud. Iasi, cod 700020, tel.0232/213332; 
fax.219899; e-mail: admin.isisjudx01.is@mail.
mfinante.gva.ro. 9. Data transmiterii  anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.02.2020.

PIERDERI
l SC MIB SA declara pierdute urmatoarele docu-
mente apartinand Euroins Romania SA / Seria EB 
Nr. 159288, 159289, 159290,159291. Le declaram 
nule.

l Pierdut Certificat de Competență profesională 
pe numele Brega Oleg. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat transport persoane, pe numele 
TÎRÎS ILIE, din Pitești - Argeș, eliberat de A.R.R. 
Argeș. Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele Dumitrel Cris-
tian, eliberat de ARR Dolj. Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi, eliberat de ARR Ploiești, pe 
numele Ursu Mihai Gabriel. Declar nul.

l Pierdut legitimatie de serviciu nr. 2806 emisa in 
data de 07.01.2015 si legitimatie de inspectie 
fiscala nr. 1277 emisa in data de 17.09.2014 pe 
numele Vladescu Izabela Georgiana. Le declar 
nule.

l Pierdut Atestat Profesional Transport Persoane, 
eliberat de ARR Arad pentru Crisan Sorin 
Laurentiu. Il declar nul.

l Pierdut Legitimatii calatorie, eliberate de 
DGASPC Arad pentru Bagosi Gheorghe si Bagosi 
Matei. Le declar nule.

l Subscrisa Societatea Energetica Electrica S.A. 
(fosta Societatea Comerciala de Distributie si Furni-
zare a Energiei Electrice - Electrica SA), inmatricu-
lata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/7425/2000, CIF RO 13267221, declar pierdut 
Certificatul de inregistrare al Societatii Comerciale 
de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica SA” - Sucursala de Distributie Bacau 
(J4/579/2000), cod SIRUES 048972405 din 
20.10.2000, in original, eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Camera de Comert, Indus-
trie si Agricultura - Judetul Bacau. Il declar nul.


