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➤ scrie textul
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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Duz Pan Actual SRL, Ploiești, angajează două 
persoane pentru posturile de manipulanți mărfuri. 
Relații la telefon: 0764.223.366.

l Primăria Glina- Ilfov organizează în data de 
16.12.2019 concurs recrutare pentru postul de Paznic. 
Detalii la 021.467.12.14.  

l Serviciului Local de Salubrizare Glina organizează 
în data de 16.12.2019 concurs recrutare pentru 2 
Muncitori necalificaţi. Detalii la 021.467.12.14.

l Primăria Vidra– Ilfov organizează în data de 
13.12.2019 concurs recrutare pentru 1 Muncitor 
necalificat și 1 Şofer. Detalii la 021.361.22.66.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - Arseni”, cu 
sediul în București, Şoseaua Berceni nr. 12,  Sector 4, 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următorului post vacant  în cadrul 
Serviciului de Management al Calității Serviciilor 
Medicale din  spital: Şef Serviciu Gradul II; - 
diplomă de licență în domeniul adminstrație publică; 
- peste 5 ani vechime în specialitate; - certificat de 
absolvire a cursului de managementul calității în 
spitale organizat de Şcoala Națională de Sănătate 
Publică, Management și Perfecționare în Domeniul 
Sanitar București sau de un alt furnizor de servicii de 
formare în domeniul calității serviciilor de sănătate 
recunoscut de ANMCS. Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei astfel: 1. Selectia de dosare - 
05.12.2019, se afișează la avizierul spitalului și  pe 
site. 2. Proba scrisă - 13.12.2019, ora 09.00., în amfi-
teatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie. 3. 
Proba practică - 18.12.2019, ora 09.00., în cadrul 
serviciului de management al calității serviciilor 
medicale. 4. Interviul  - 23.12.2019, ora 09.00 în 
cadrul serviciului de management al calității servici-
ilor medicale. 5. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 21.11.2019 - 
04.12.2019 (inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - 
Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123 
Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.
bagdasar-arseni.ro.

l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu sediul în 
localitatea Sibiu, str.Andrei Şaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de inspector de specialitate, gr.I, 
conform HG (A) 286/2011. Concursul se va desfășura 
la Serviciul Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, 
nr. 25, cam. 107 și constă în: -Probă eliminatorie 
cunoștințe calculator -în data de 13.12.2019, ora 
10.00; -Probă scrisă -în data de 13.12.2019, ora 12.00; 
-Interviul -în data de 19.12.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -condițiile generale 
prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea 
unui post vacant; -studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în specialitate de minim 
3 ani; -vechime în muncă de minim 4 ani; -curs de 
resurse umane; -cunoștinţe de calculator avansate. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 05.12.2019, ora 15.00, la 
Serviciul Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, 
nr.25, Sibiu. Relaţii suplimentare la Serviciul Public 
Baia Populară Sibiu, Piața Mică, nr.25, persoană de 
contact: Adelina Dănilă, telefon: 0269.214.445, e-mail: 
baia.populara@sibiu.ro

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu sediul în comuna 
Nicolae Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, jud.Bacău, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG nr.286/2011, modificată 
și completată de HG nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului: referent IA -post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii -absol-
vite cu diplomă sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -cursuri/
specializare în domeniul economic. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: data de 
13.12.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu; -Proba interviu: data de 16.12.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu. Dosarul 
de concurs se depune la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de participare: bibliografia și 
documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere 
la concurs sunt afișate la sediul Primăriei Nicolae 

Bălcescu. Informaţii suplimentare la telefon: 
0234.214.071.

l Muzeul Judeţean de Etnografie și Artă Populară 
Maramureș, cu sediul în Baia Mare, strada Dealul 
Florilor, numărul 1, județul Maramureș, organizează 
concurs în data de 06.12.2019, ora 10.00 (proba 
scrisă), și în data de 12.12.2019, ora 10.00 (proba 
interviu), pentru posturile contractuale temporar 
vacante de referent de specialitate SI și muzeograf SI 
A, în vederea ocupării pe perioadă determinată. 
-Referent de specialitate SI (1 post) din cadrul 
Compartimentului Financiar Contabil -Resurse 
Umane, -Muzeograf SI A (1 post) din cadrul Biroului 
de Educație Muzeală, Expoziții Temporare, Valorifi-
care Patrimoniu. Condiţii generale de participare la 
concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: -1 post referent de specialitate 
SI (funcție de execuție) în cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil -Resurse Umane: -Studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul știinţelor economice; 
-Condiții de vechime: minim 5 ani vechime în specia-
litatea studiilor; -Disponibilitate la program de lucru 
prelungit, incusiv în zilele de sâmbătă, duminică și 
sărbători legale datorită specificului instituției 
muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare 
celor lucrate; -Adaptabilitate la munca în echipă; 
-Cunoașterea la nivel mediu a cel puțin unei limbi 
străine de circulație internațională (engleză, franceză, 
germană); -Cunoștințe medii de operare pe calculator 
(Word, Excel); -1 post muzeograf SI A (funcție de 
execuție) în cadrul Biroului de Educație Muzeală, 
Expoziții Temporare, Valorificare Patrimoniu: -Studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, domeniul de licență științe 
umaniste și arte; -Condiții de vechime: minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; -Disponibilitate la 
program de lucru prelungit, inclusiv în zilele de 
sâmbătă, duminică și sărbători legale datorită specifi-
cului instituției muzeale, cu acordarea zilelor libere 
corespunzătoare celor lucrate; -Adaptabilitate la 
munca în echipă; -Cunoașterea la nivel mediu a cel 
puțin unei limbi străine de circulație internațională 
(engleză, franceză, germană); -Cunoștințe medii de 
operare pe calculator (Word, Excel). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Muzeului 
Judeţean de Etnografie și Artă Populară Maramureș 
până la data de 28.11.2019, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare privind bibliografia și conţinutul dosarului 
de înscriere se pot obţine de la sediul instituției: Baia 
Mare, strada Dealul Florilor, numărul 1, persoană de 
contact: Burdea Adeluța, telefon: 0262.276.895.

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în Caracal, 
str.Plevnei, nr.36, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, a următorului post vacant 
contractual: garderobier- 1 post. Condiții specifice de 
participare la concurs: -studii: diplomă de bacalaureat 
sau diplomă de absolvire a școlii generale; -fără 
condiție de vechime. Înscrieri în perioada: 22.11.2019-
05.12.2019, zilnic, între orele 07.30-09.00 și 13.00-
14.30, la sediul unității; -Proba scrisă: 16.12.2019, ora 
10.00; -Proba interviu: 19.12.2019, ora 10.00. Infor-
mații suplimentare la sediul unității, la telefon: 
0249.512.880, int.190, pe: www.smcaracal.webs.com

l Primăria Ţigănești, cu sediul în localitatea Ţigă-
nești, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor 
calificat, 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 16.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
16.12.2019, ora 13.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în perioada 22.11.2019-
05.12.2019, între orele 8.00-16.30, la sediul Primăriei 
Ţigănești. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Ţigănești, persoană de contact: Brînceanu Florica, 
telefon: 0247.330.001.

l Având în vedere prevederile art.31 alin.(1) din 
Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice, și ale art.7 din HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade și trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol”, cu 
sediul în localitatea Arad, județul Arad, organizează 
concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii 

de conducere vacante în regim contractual de: 1.șef 
serviciu, studii S, gradul II la Serviciul Catalogarea și 
Digitizarea Colecțiilor; 2.șef serviciu, studii S, gradul 
II la Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Animație 
Culturală și Relații cu Publicul; 3.șef birou, studii S, 
gradul II la Biroul Digitizarea și Conservarea Colec-
țiilor din cadrul Serviciului Catalogarea și Digitizarea 
Colecțiilor; 4.șef birou, studii S, gradul II la Biroul 
Animație Culturală și Împrumut Carte pentru Copii 
din cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor, 
Animație Culturală și Relații cu Publicul. Condiţiile 
generale necesare ocupării funcţiilor vacante mai sus 
menţionate, sunt cele prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade și trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de ocupare a  funcţiilor 
de conducere vacante în regim contractual sunt: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor; -să fie numiți într-o funcție de 
bibliotecar cu grad profesional maxim, respectiv GP 
IA; -să dețină certificat de absolvire al programului de 
specializare pentru ocupația de bibliotecar (studii 
superioare), modulele I și II. Concursul se organi-
zează la sediul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” 
Arad, în data de 13 decembrie 2019, ora 10.00, proba 
scrisă, iar în data de 19 decembrie 2019, ora 10.00, 
proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, în conformitate cu prevederile 
art.19 din HG nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, în perioada 22 noiembrie-5 decem-
brie 2019, între orele 8.00-16.00, la Compartimentul 
Administrativ, Secretariat, Financiar-Contabil din 
cadrul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” Arad. 
Persoană de contact: Teiușanu Cristina, economist 
-Compartiment Administrativ, Secretariat, Financi-
ar-Contabil, număr de telefon: 0724.233.413 și fax: 
0257.256.510, e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro

l Având în vedere prevederile art.31 alin.(1) din 
Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice, și ale art.7 din HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade și trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol”, cu 
sediul în localitatea Arad, județul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea unor funcţii de execuţie 
vacante în regim contractual de: 1.bibliotecar, studii S, 
GP IA, 1 normă, la Compartiment Evidența, Dezvol-
tarea și Prelucrarea Colecțiilor din cadrul Serviciului 
Catalogarea și Digitizarea Colecțiilor; 2.bibliotecar, 
studii S, GP II, ½ normă, la Filiala „Sever Bocu” Şega 
din cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor, 
Animație Culturală și Relații cu Publicul. Condiţiile 
generale necesare ocupării funcţiilor vacante mai sus 
menţionate sunt cele prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade și trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de ocupare a funcţiei 
de execuţie vacante în regim contractual de biblio-
tecar, studii S, GP IA, la Compartiment Evidența, 
Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor, din cadrul 
Serviciului Catalogarea și Digitizarea Colecțiilor sunt: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor; -cunoașterea a cel puțin unei 
limbi de circuație internațională, nivel mediu; -cunoș-
tințe operare calculator, nivel mediu. Condiţiile 
specifice de ocupare a funcţiei de execuţie vacante în 
regim contractual de bibliotecar, studii S, GP II, ½ 
normă, la Filiala „Sever Bocu” Şega din cadrul Servi-
ciului Comunicarea Colecțiilor, Animație Culturală și 
Relații cu Publicul sunt: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor; 
-cunoașterea limbii romani, nivel mediu; -cunoștințe 
operare calculator, nivel mediu. Concursul se organi-
zează la sediul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” 
Arad, în data de 16 decembrie 2019, ora 10.00, proba 
scrisă, iar în data de 20 decembrie 2019, ora 10.00, 
proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se 

depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, în conformitate cu prevederile 
art.19 din HG nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, în perioada 22 noiembrie-5 decem-
brie 2019, între orele 8.00-16.00, la Compartimentul 
Administrativ, Secretariat, Financiar-Contabil din 
cadrul Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” Arad. 
Persoană de contact: Teiușanu Cristina, economist 
-Compartiment Administrativ, Secretariat, Financi-
ar-Contabil, număr de telefon: 0724.233.413 și fax: 
0257.256.510, e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro

l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din 
spitalele publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Municipal Vulcan, cu sediul în 
Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.59, județul Hune-
doara, organizează concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după 
cum urmează: -1 post de director medical. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndepli-
nesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil 
în România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: a)pentru 
directorul medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 
3.au minimum 5 ani vechime în specialitatea respec-
tivă. Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director al unităţii se va organiza 
în data de 13.12.2019, ora 10.00 -proba scrisă, 
respectiv data de 13.12.2019, ora 12.30 -susţinere 
orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 -interviul 
de selecţie, la sediul unităţii. Data-limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 
05.12.2019, ora 11.00. Bibliografia pentru concurs/
examen și temele-cadru pentru proiectul de speciali-
tate se afișează la sediul Spitalului Municipal Vulcan 
și se publică pe site-ul spitalului: http://spitalvulcan.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 
0254.570.450, interior: 338 -Biroul Resurse Umane.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeter-
minata a 4 posturi contractuale vacante, astfel: 3 
posturi contractuale vacante de sofer autosanitara II 
la Staţia de Ambulanta Rm. Valcea. Condiţii: -studii 
medii - diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în 
specialitate -minim 3 ani vechime ca sofer (condu-
cator auto) profesionist, inregistrata in cartea de 
munca; -permis conducere categoriile B, C; -perfecţi-
onări: certificat de ambulantier; -concurs pentru 
ocuparea postului. 1 post contractual vacant de sofer 
autosanitara II la Substaţia de Ambulanta Brezoi. 
Condiţii: -studii medii - diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă în specialitate - minim 3 ani 
vechime ca sofer (conducator auto) profesionist, 
inregistrata in cartea de munca; -permis conducere 
categoriile B, C; -perfecţionări: certificat de ambulan-
tier; -concurs pentru ocuparea postului. Concursul se 
va organiza conform calendarului următor: -25 
noiembrie -06 decembrie 2019 ora 14.00 -termen 
limita de depunere a dosarelor; -16 decembrie 2019 
ora 10.00 –proba scrisă; -18 decembrie 2019 ora 10.00 
-proba practica. Relaţii suplimentare se obţin de la 
Compartimentul RUNOS - telefon 0250/731030 int. 
117 sau pe site-ul institutiei www.ambulantavalcea.ro

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării următorului post 
vacant: -1 (un) post de administrator financiar, gr.I.S, 
cod COR 263111, pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare. 
-Nivelul studiilor: superioare; -Domeniul studiilor: 
știinţe economice, știinţe administrative, știinţe juri-
dice. -Vechime în muncă: minim 7 ani. -Cunoștinţe 
operare PC: Windows, Microsoft Office, Word, Excel, 
Power Point, Internet Explorer, baze de date și 
Outlook. -Alte cerinţe: bune abilităţi de comunicare. 
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Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 
09.12.2019, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 
16.12.2019, ora 10.00. Data susţinerii interviului: 
18.12.2019, ora 10.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul 
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, 
calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia 
şi, după caz, tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro.

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul în Bucu-
reşti, str.General Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Compartiment Audit Public 
Intern: auditor (S) IA -2 posturi, conform HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Documente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; -copii ale următoarelor documente: act 
de identitate, certificat naştere, certificat de căsătorie 
(după caz); -copiile documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de instituția publică; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medical de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele şi calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curriculum vitae 
-model Europass. Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate. Conform art. 3 al HG nr.286/2011, pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale: a)are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplineşte condi-
țiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabi-
litarea. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 13.12.2019, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 19.12.2019, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă cu specializare în domeniul 
economic sau juridic; -perfecţionări, specializări: 
cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a insti-
tuţiilor publice, audit public, contabilitate financiară, 
audit financiar, control financiar preventiv; -vechime 
în domeniul auditului -minim 15 ani; -vechimea în 
muncă -minim 20 ani; -cunoştinţe de operare/
programe pe calculator: Microsoft Office -nivel 
avansat, inclusiv programe de specialitate; -capacitate 
de adaptare la lucru în condiții speciale, dificultăți la 
schimbări; -abilități de comunicare (orală şi scrisă), 
lucru în echipă, inițiativă, flexibilitate, rezistență la 
efort şi stres, capacitate de analiză şi sinteză. Candi-
daţii 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 teatrului, 
din str. General Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane. Relaţii suplimen-
tare la sediul din str.General Eremia Grigorescu, nr. 
24, sector 1, Compartimentul Resurse Umane, 
Inspector de specialitate, persoană de contact: Dinu 
Maria, telefon: 021.316.30.06, int.124.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
anunţă: Având în vedere măsurile de reorganizare ce 
vor fi demarate la nivelul aparatului propriu al Minis-
terului Economiei şi în conformitate cu prevederile 
art. 38 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipi-
entelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
(ISCIR) anunță amânarea concursurilor de recrutare, 

la o dată care se va comunica ulterior. Inspecţia de 
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, Sector 5, anunță 
amânarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 1. Expert grad 
profesional I –8 posturi alocate pentru Inspecția 
Teritorială ISCIR Cluj, Inspecția Teritorială ISCIR 
Constanța, Inspecția Teritorială ISCIR Craiova, 
Inspecția Teritorială ISCIR Iaşi, Inspecția Teritorială 
ISCIR Piteşti, Inspecția Teritorială ISCIR Ploieşti, 
Inspecția Teritorială ISCIR Timişoara şi Inspecția 
Teritorială ISCIR Giurgiu programate a se desfăşura 
în data de 25.11.2019, ora 10:00 –proba scrisă şi 
27.11.2019, ora 10:00 –interviul; 2. Consilier grad 
profesional I- 1 post alocat pentru ISCIR Direcția 
Corp Control, programat a se desfăşura în data de 
25.11.2019, ora 10:00 -proba scrisă şi 27.11.2019, ora 
10:00 –interviul; 3. Auditor Public grad profesional 
II- post alocat pentru ISCIR Compartiment Audit 
Public Intern, programat a se desfăşura în data de 
25.11.2019, ora 14:00 –proba scrisă şi 27.11.2019, ora 
14:00 –interviul; 4. Inspector de Specialitate grad 
profesional II– 11 posturi alocate pentru ISCIR 
Compartimentul Echipamente sub Presiune şi Insta-
lații de Ridicat- Compartimentul Inspecție Clasice, 
Inspecția Teritorială ISCIR Cluj, Inspecția Teritorială 
ISCIR Craiova, Inspecția Teritorială ISCIR Iaşi (2 
posturi), Inspecția Teritorială ISCIR Piteşti, Inspecția 
Teritorială ISCIR Timişoara, Inspecția Teritorială 
ISCIR Giurgiu, Inspecția Teritorială ISCIR Sibiu şi 
Inspecția Teritorială ISCIR Bacău, programate a se 
desfăşura în data de 25.11.2019, ora 14:00– proba 
scrisă şi 27.11.2019, ora 14:00– interviul; 5. Referent 
grad profesional IA- 8 posturi alocate pentru 
Compartimentul Evidență Tehnică-Inspecția Terito-
rială ISCIR Cluj, Inspecția Teritorială ISCIR 
Constanța, Inspecția Teritorială ISCIR Craiova, 
Inspecția Teritorială ISCIR Iaşi, Inspecția Teritorială 
ISCIR Piteşti, Inspecția Teritorială ISCIR Timişoara 
şi Inspecția Teritorială ISCIR Giurgiu, programate a 
se desfăşura în data de 26.11.2019, ora 10:00– proba 
scrisă şi 28.11.2019, ora 10:00– interviul; 6. Expert 
grad profesional I– 1 post alocat pentru ISCIR birou 
IT, programat a se desfăşura în data de 26.11.2019, 
ora 10:00- proba scrisă şi 28.11.2019, ora 10:00– inter-
viul; 7. Consilier grad profesional I- 1 post alocat 
pentru ISCIR Biroul Administrativ, programat a se 
desfăşura în data de 26.11.2019, ora 14:00– proba 
scrisă şi 28.11.2019, ora 14:00– interviul; 8. Consilier 
grad profesional II– 1 post alocat pentru ISCIR 
Biroul Reglementare, programat a se desfăşura în 
data de 26.11.2019, ora 14:00– proba scrisă şi 
28.11.2019, ora 14:00– interviul; 9. Inspector de Speci-
alitate grad profesional I– 4 posturi alocate pentru 
Inspecția Teritorială ISCIR Cluj, Inspecția Teritorială 
ISCIR Ploieşti şi Inspecția Teritorială ISCIR Giurgiu 
(2 posturi), programate a se desfăşura în data de 
02.12.2019, ora 10:00– proba scrisă şi 04.12.2019, ora 
10:00– interviul; 10. Expert grad profesional II- 1 post 
alocat pentru Compartimentul Economic Adrminis-
trativ-Inspecția Teritorială ISCIR Bucureşti, 
programat a se desfăşura în data de 02.12.2019, ora 
10:00– proba scrisă şi 04.12.2019, ora 10:00– interviul; 
11. Expert grad profesional I- 1 post alocat pentru 
ISCIR Biroul Financiar Contabil, programat a se 
desfăşura în data de 02.12.2019, ora 14:00– proba 
scrisă şi 04.12.2019, ora 14:00– interviul; 12. Consilier 
grad profesional I- 1 post alocat pentru Biroul 
Resurse Umane, programat a se desfăşura în data de 
03.12.2019, ora 14:00– proba scrisă şi 05.12.2019, ora 
14:00– interviul; 13. Inspector de Specialitate grad 
profesional IA- 1 post alocat pentru Inspecția Terito-
rială ISCIR Ploieşti- Birou Control, programat a se 
desfăşura în data de 03.12.2019, ora 10:00– proba 
scrisă şi 05.12.2019, ora 10:00– interviul; 14. Consilier 
Juridic grad profesional II- 1 post alocat pentru 
ISCIR Compartiment Juridic, programat a se desfă-
şura în data de 03.12.2019, ora 10:00– proba scrisă şi 
05.12.2019, ora 10:00– interviul; 15. Referent grad 
profesional II- 1 post alocat pentru ISCIR Biroul 
Administrativ, programat a se desfăşura în data de 
03.12.2019, ora 14:00– proba scrisă şi 05.12.2019, ora 
14:00– interviul. Conform art.38 alin.(1) lit.a) şi lit.b) 
din Regulamentul–cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, în situația în care, din motive obiective, 
amânarea concursurilor depăşeşte perioada maximă 
de 15 zile lucrătoare, procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor va fi reluată.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod 
fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante:  1. Pe Spital: I. Asistent medical, 
specialitatea medicină generală, 23 posturi vacante 
după cum urmează: a. Asistent medical principal cu 
studii superioare– 2 posturi vacante; i. Vechime ca 
asistent medical minim 5 ani; ii. Diplomă de licenţă în 
specialitate; iii. Dovada deţinerii certificatului de 
membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), 
în termen de valabilitate; iv. Certificat de grad prin-
cipal specialitatea medicină generală; b. Asistent 
medical debutant cu studii superioare– 4 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent medical– nu e cazul; ii. 
Diplomă de licenţă în specialitate; iii. Dovada deţinerii 

certificatului de membru şi a asigurării de raspundere 
civilă (în copie), în termen de valabilitate; c. Asistent 
medical cu studii postliceale– 14 posturi vacante; i. 
Vechime ca asistent medical minim 6 luni; ii. Diplomă 
de absolvire a şcolii postliceale sanitare; iii. Dovada 
deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de 
raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate; 
d. Asistent medical debutant cu studii postliceale– 3 
posturi vacante; i. Vechime ca asistent medical– nu e 
cazul; ii. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale 
sanitare; iii. Dovada deţinerii certificatului de membru 
şi a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen 
de valabilitate; II. Infirmieră 15 posturi vacante: i. 
Vechime ca infirmieră minim 6 luni; ii. Şcoală gene-
rală; iii. Curs de infirmiere autorizat; III. Brancardier 
4 posturi vacante: i.Şcoală generală;  ii. Nu necesită 
vechime în funcţie iii. Curs de brancardieri autorizat; 
IV. Îngrijitoare 4 posturi vacante: i. Şcoală generală; ii. 
Nu necesită vechime în funcţie. 2. Unitate Primiri 
Urgențe– 5 posturi vacante după cum urmează: a) 
Asistent medical principal specialitatea medicină 
generală cu studii postliceale– 3 posturi vacante; i. 
Vechime ca asistent medical minim 5 ani; ii. Experi-
enţă profesională într-un compartiment de primire 
urgenţe UPU-SMURD/ UPU/CPU minim 2 ani; iii. 
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare; iv. 
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigu-
rării de răspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate; v. Certificat de grad principal specialitatea 
medicină generală; b) Asistent medical specialitatea 
medicina generală cu studii postliceale– 2 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent medical minim 6 luni; 
ii. Experienţa profesională într-un compartiment de 
primire urgenţe UPU-SMURD/ UPU/CPU minim 6 
luni; iii. Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sani-
tare; iv. Dovada deţinerii certificatului de membru şi a 
asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate; 3. Secția Clinică A.T.I. I– 3 posturi 
vacante după cum urmează:a) Asistent medical prin-
cipal specialitatea medicină generală cu studii postli-
ceale– 1 post vacant; i. Vechime ca asistent medical 
minim 5 ani; ii. Experienţă profesională într-o secţie/ 
compartiment cu paturi de ATI/TI minim 2 ani; iii. 
Diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare; iv. 
Dovada deţinerii certificatului de membru şi a asigu-
rării de raspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate; v. Certificat de grad principal specialitatea 
medicină generală; b) Asistent medical specialitatea 
medicină generală cu studii postliceale– 2 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent medical minim 6 luni; 
ii. Experienţă profesională într-o secţie/ compartiment 
cu paturi de ATI/TI minim 6 luni; iii. Diplomă de 
absolvire a şcolii postliceale sanitare; iv. Dovada deţi-
nerii certificatului de membru şi a asigurării de 
raspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate; 
4. Secția Clinică A.T.I. II – 3 posturi vacante după 
cum urmează: a) Asistent medical principal speciali-
tatea medicină generală cu studii postliceale– 3 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent medical minim 5 ani; ii. 
Experienţă profesională într-o secţie/ compartiment cu 
paturi de ATI/TI minim 2 ani; iii. Diplomă de absol-
vire a şcolii postliceale sanitare; iv. Dovada deţinerii 
certificatului de membru şi a asigurării de răspundere 
civilă (în copie), în termen de valabilitate; v. Certificat 
de grad principal specialitatea medicină generală; 5. 
Centrul de Hemodializă– 7 posturi vacante după cum 
urmează: a) Asistent medical principal specialitatea 
medicină generală cu studii superioare– 1 post vacant; 
i.Vechime ca asistent medical minim 5 ani; ii. Experi-
enţă profesională într-o structură similară minim 2 
ani; iii. Diplomă de licenţă în specialitate; iv. Dovada 
deţinerii certificatului de membru şi a asigurării de 
răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate; 
v. Certificat de grad principal specialitatea medicină 
generală; b) Asistent medical principal specialitatea 
medicină generală cu studii postliceale– 6 posturi 
vacante; i. Vechime ca asistent medical minim 5 ani; ii. 
Experienţă profesională într-o structură similară 
minim 2 ani; iii. Diplomă de absolvire a şcolii postli-
ceale sanitare; iv. Dovada deţinerii certificatului de 
membru şi a asigurării de raspundere civilă (în copie), 
în termen de valabilitate; v. Certificat de grad principal 
specialitatea medicină generală; 6. Stația Centrală de 
Sterilizare– 3 posturi vacante după cum urmează: a) 
Asistent medical specialitatea medicină generală cu 
studii superioare– 1 post vacant;i. Vechime 
ca asistent medical minim 6 luni; ii. Experienţă profe-
sională într-o structură similară minim 6 luni; iii. 
Diplomă de licenţă în specialitate; iv. Dovada deţinerii 
certificatului de membru şi a asigurării de răspundere 
civilă (în copie), în termen de valabilitate; b) Asistent 
medical specialitatea medicina generală cu studii 
postliceale– 2 posturi vacante; i. Vechime ca asistent 
medical minim 6 luni; ii. Experienţă profesională 
într-o structură similară minim 6 luni; iii. Diplomă de 
absolvire a şcolii postliceale sanitare; iv. Dovada deţi-
nerii certificatului de membru şi a asigurării de 
răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate; 
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) 
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Pentru înscrierea la concurs candidaţii se vor 
prezenta de luni până joi între orele 08.00–16.00 şi 
vineri între orele 08.00–13.00 la Serviciul Resurse 
Umane cu dosarul de concurs care va conţine urmă-
toarele documente: a) cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului instituţiei publice organiza-
toare; b) copia actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) 
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) 
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
•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 desfăşurării 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 unită-
ţile sanitare abilitate; •adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; g) curriculum vitae; h) 
dosar plic. Actele prevăzute la lit. b), c), d) vor fi 
prezentate şi în original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea. Concursul va consta într-o 
probă scrisă şi o probă practică sau interviu. -proba 
scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezol-
varea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teoretice 
necesare ocupării postului pentru care se organizează 
concursul; -proba practică constă în testarea abilită-
ţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în 
vederea ocupării postului vacant pentru care candi-
dează, şi are următoarele criterii de evaluare: a) capa-
citatea de adaptare; b) capacitatea de gestionare a 
situaţiilor dificile; c) îndemânare şi abilitate în reali-
zarea cerinţelor practice; d) capacitatea de comuni-
care; e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate 
pentru desfăşurarea probei practice. Sunt declaraţi 
admişi 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. Calen-
darul de desfăşurare a concursului este: -22.11.2019– 
05.12.2019- inscrierea candidaţilor de luni până joi 
între orele 08.00–16.00 şi vineri între orele 08.00–14.00; 
-06.12.2019 ora 14.00– selecţie dosare; - 09.12.2019 ora 
10.00– afişarea rezultatelor de verificare a dosarelor; 
rezultatul selectării dosarelor de concurs se va afişa la 
sediul SUUB– Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul 
spitalului (www.suub.ro). -09.12.2019, ora 10.00– 
10.12.2019 ora 10.00– formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; -11.12.2019, ora 
10.00– afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; -16.12.2019, ora 
09.00– susţinerea probei scrise la sediul SUUB– Amfi-
teatrul mare- etaj 1; -17.12.2019, ora 12.00– afişarea 
rezultatelor probei scrise (se va afişa la sediul SUUB– 
Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spitalului www.
suub.ro); -17.12.2019, ora 12.00– 18.12.2019, ora 
12.00– formularea contestaţiilor faţă de rezultatele 
probei scrise; -19.12.2019, ora 12.00– afişarea rezulta-
telor contestaţiilor la proba scrisă; -20.12.2019, ora 
09.00– susţinerea probei practice/ interviu la sediul 
SUUB- Amfiteatrul mare- etaj 1;-23.12.2019, ora 
10.00– afişarea rezultatelor probei practice/ interviu (se 
va afişa la sediul SUUB– Serviciul Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului  www.suub.ro);-23.12.2019, ora 
10.00– 24.12.2019, ora 10.00– formularea contestaţi-
ilor faţă de rezultatele probei practice/ interviu; 
-27.12.2019, ora 10.00– afişarea rezultatelor contestaţi-
ilor la proba practică/ interviu; -27.12.2019, ora 12.00– 
afişarea rezultatelor finale (se va afişa la sediul 
SUUB– Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul spita-
lului  www.suub.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucu-
reşti– Splaiul Independenţei nr.169, sector 5, Bucu-
resti- Serviciul Resurse Umane- tel.: 021/318.05.22 
int.195 sau 395 şi pe pagina de internet a unităţii, 
respectiv www.suub.ro. 

l Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod 
fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante:  1. Serviciul Financiar: 
•Economist I– 1 post vacant: -studii superioare absol-
vite cu examen de licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitate minim 3 ani și 6 luni; •Econo-
mist II– 3 posturi vacante: -studii superioare absolvite 
cu examen de licenţă în domeniul economic; -vechime 
în specialitate minim 6 luni. 2. Serviciul Contabilitate 
și Gestiune: •Economist specialist IA– 1 post vacant: 
-studii superioare absolvite cu examen de licenţă în 

domeniul economic; -vechime în specialitate minim 6 
ani și 6 luni; •Economist II– 1 post vacant: -studii 
superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul 
economic; -vechime în specialitate minim 6 luni. 3. 
Serviciul Achiziții Publice- Contractare:  •Economist 
specialist IA– 1 post vacant: -studii superioare absol-
vite cu examen de licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni; •Econo-
mist I– 1 post vacant: -studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul economic; -vechime în 
specialitate minim 3 ani şi 6 luni. 4. Serviciul Comu-
nicare, Relații cu Publicul și Secretariat: •Referent de 
specialitate gradul I– 1 post vacant: -studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiințe 
juridice; -vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni. 
5. Serviciul Administrativ: •Referent I cu studii 
superioare de scurtă durată– 4 posturi vacante: 
-diplomă de absolvire a învătământului superior de 
scurtă durată în specialitatea aviație; -vechime în 
specialitatea studiilor minim 6 ani și 6 luni; •Îngriji-
toare– 1 post vacant: -şcoală generală; -nu necesită 
vechime în funcţie; •Muncitor calificat III- Liftier– 1 
post vacant: -şcoală generală sau diplomă de studii 
medii; -certificat de absolvire curs liftier; -autorizaţie 
ISCIR cu viză în termen de valabilitate; -vechime în 
meserie minim 3 ani; •Muncitor calificat IV- Liftier– 1 
post vacant: -şcoală generală sau diplomă de studii 
medii; -certificat de absolvire curs liftier; -autorizaţie 
ISCIR cu viză în termen de valabilitate; -nu necesită 
vechime în meserie; •Portar– 3 posturi vacante: 
-dilplomă de absolvire a şcolii generale; -nu necesită 
vechime în funcţie. 7. Serviciul de Statistică, Informa-
tică și Evaluare Medicală: •Registrator medical 
debutant– 2 posturi vacante: -diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de studii medii; -nu nece-
sită vechime în funcţie; •Registrator medical– 1 post 
vacant: -diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -vechime în funcţie minim 6 
luni. 8. Serviciul Tehnic: •Tehnician debutant– 1 post 
vacant: -diplomă de bacalaureat; -nu necesită 
vechime în funcţie. 9. Serviciul de Management a 
Calităţii Serviciilor Medicale: •Referent de speciali-
tate debutant– 1 post vacant: -studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă în domeniul adminis-
traţie publică; -nu necesită vechime în funcţie. Poate 
ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European 
şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompati-
bilă 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  şi 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 adresată conducătorului 
instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile 
documentelor 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 şi/sau în specia-
litatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; •candidatul declarat admis 
la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o decla-
raţie 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 desfăşurării 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 şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii; g) curriculum vitae; h) dosar plic. Actele 
prevăzute la lit. b), c), d) vor fi prezentate şi în original 
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Calendarul de desfăşurare a concursului este: 
-22.11.2019– 05.12.2019– înscrierea candidaţilor de 
luni până joi între orele 08.00–16.00 şi vineri între 
orele 08.00–14.00;  -06.12.2019 ora 14.00– selecţie 
dosare; -09.12.2019 ora 10.00– afişarea rezultatelor de 
verificare a dosarelor; rezultatul selectării dosarelor de 
concurs se va afişa la sediul SUUB– Serviciul Resurse 
Umane şi pe site-ul spitalului (www.suub.ro). 
-09.12.2019, ora 10.00– 10.12.2019 ora 10.00 – formu-
larea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a 
dosarelor; -11.12.2019, ora 10.00– afişarea rezultatelor 
contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosa-
relor; -16.12.2019, ora 09.00– susţinerea probei scrise 
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la sediul SUUB – Amfiteatrul mare – etaj 1; 
-17.12.2019, ora 12.00– afişarea rezultatelor probei 
scrise (se va afişa la sediul SUUB– Serviciul Resurse 
Umane şi pe site-ul spitalului  www.suub.ro); 
-17.12.2019, ora 12.00– 18.12.2019, ora 12.00– formu-
larea contestaţiilor faţă de rezultatele probei scrise; 
-19.12.2019, ora 12.00– afişarea rezultatelor contesta-
ţiilor la proba scrisă; -20.12.2019, ora 09.00– susţi-
nerea probei practice/ interviu la sediul 
SUUB– Amfiteatrul mare– etaj 1; -23.12.2019, ora 
10.00– afişarea rezultatelor probei practice/ interviu; 
(se va afişa la sediul SUUB– Serviciul Resurse 
Umane şi pe site-ul spitalului  www.suub.ro); 
-23.12.2019, ora 10.00– 24.12.2019, ora 10.00– formu-
larea contestaţiilor faţă de rezultatele probei practice/ 
interviu; -27.12.2019, ora 10.00– afişarea rezultatelor 
contestaţiilor la proba practică/ interviu; -27.12.2019, 
ora 12.00– afişarea rezultatelor finale (se va afişa la 
sediul SUUB– Serviciul Resurse Umane şi pe site-ul 
spitalului www.suub.ro ). Concursul va consta într-o 
probă scrisă şi o probă practică sau interviu. -proba 
scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezol-
varea unor teste-grilă, şi testează cunoştinţele teore-
tice necesare ocupării postului pentru care se 
organizează concursul; -proba practică constă în 
testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candi-
datului în vederea ocupării postului vacant pentru 
care candidează, şi are următoarele criterii de 
evaluare: a) capacitatea de adaptare; b) capacitatea 
de gestionare a situaţiilor dificile; c) îndemânare şi 
abilitate în realizarea cerinţelor practice; d) capaci-
tatea de comunicare; e) capacitatea de gestionare a 
resurselor alocate pentru desfăşurarea probei prac-
tice. Sunt declaraţi admişi 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. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Bucureşti - Splaiul Independenţei nr.169, 
sector 5, Bucureşti- Serviciul Resurse Umane– tel.: 
021/318.05.22 int.195 sau 395 şi pe pagina de internet 
a unităţii, respectiv www.suub.ro.

l U.M. 02515 Bucureşti, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea 
unui post vacant de personal civil contractual de: 
Expert gr. I- studii superioare. Vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite minim 3 ani 6 luni. Data 
desfăşurării şi probele concursului:  -13.12.2019- proba 
scrisă; -18.12.2019- interviul. -data limită de depunere 
a dosarelor- 05.12.2019, ora 15.00.  Depunerea dosa-
relor se va face la sediul UM 02515 Bucureşti, str. 
Izvor, nr. 110, sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, telefon: 021.4104040/, int. 1001-164.

CITAŢII
l Se citeaza Schork Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Arad, str, Adam Muller Guttenbrunn nr. 
39, pentru data de 17,12.2019 la Judecatoria Arad, 
camera 146 pentru stingere uzufruct, in dosar nr. 
1783/55/2019.

VÂNZĂRI TERENURI
l SC GRUP TTB SRL vinde teren cu platforme 
15.950mp, în zona industrială. Pentru informații, tel. 
0786.807.012.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 1002 din data de 
08.11.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Biroul faliment, în dosarul nr.404/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii generale a falimentului debi-
toarei Fast For Internet Solution SRL cu sediul social 
în Ploiesti, Str. Bahluiului, Nr. 12, Bl. 149, sc. A, Et. 5, 
Ap. 22, jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/244/2014, CUI 32816415. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute 
in cursul procedurii este 16.12.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 
14.01.2020. Termenul pentru afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat este 10.02.2020.  

l Societatea comercială Contrade SRL cu sediul 
social în jud. Braşov, mun. Braşov, str. Vulcan, nr. 42, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea 
de colectare şi comercializare a anvelopelor uzate, 
care va fi desfăşurată la punctele de lucru situate în 
jud. Braşov, mun. Braşov - Stupini, str. Fântânii nr. 1 
şi în Bucureşti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 441 A. 
Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Braşov str. Politehnicii nr. 3 şi APM Bucureşti, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 Sector 6 Bucureşti, pe toată 
perioada de derulare a procedurii de autorizare.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 
H34 Independenta”, in comuna Schela, judetul 
Galati, propus a fi realizat in extravilanul comunei 

Schela, T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, 
De538, De510/7; T58/2, P A 540/1/1; T58/1 P 
A540/1/13; T58/4 P A532/1/8 (nr. Cad. 103824), A 
532/1/17, A532/1/6, jud. Galati. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati si la sediul S.C. 
OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Cora-
lilor, nr. 22, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 - 16.00 
si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 
11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 
H30 Independenta”, in comuna Schela, judetul 
Galati, propus a fi realizat in intravilanul comuna 
Schela, Tarla 58/3, P 502/3, Cc, De; nr. Cad. 102481, 
100220, 100222, 102359, 2070, jud. Galati. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati si la 
sediul S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, 
str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni - joi, intre orele 
8.30 - 16.00 si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

l Primăria Piatra-Neamț anunță că pe rolul Judecă-
toriei Piatra-Neamț este înregistrat dosarul civil nr. 
9724/279/2019 având ca obiect declararea judecăto-
rească a morții numitului Năsoi Zahariea. Domnul 
Năsoi Zahariea (născut la data de 06.06.1947) este fiul 
lui Vasile şi Casandra, având ultimul domiciliu 
cunoscut la Piatra-Neamț, str. Nicolae Iorga, bl. 53, 
ap. 82. Rugăm orice persoană care poate da infor-
mații cu privire la numitul Năsoi Zahariea să le 
comunice instanței judecătoreşti.

l SC Premium Class Autoservice SRL, cu sediul în str. 
Maşina de Pâine, nr. 1, bl. 1, sc. 4, et. 4, ap. 116, camera 
2, Bucureşti, sector 2, înregistrată la ONRC-ORCTB 
cu CUI 25847915 informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea cod CAEN -4520- Întreținerea şi 
repararea autovehiculelor (service auto) Desfăşurată în 
şos. Pipera, nr. 48, sector 2, Bucureşti. Informații se pot 
solicita la sediul APM Bucureşti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul 
APM Bucureşti in termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l Anunt public. SC RCS & RDS SA, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Doctor Staicovici, nr.75, 
Forum 2000 Building Faza I, et.2, sector 5, titular al 
proiectului: ,,Intercity Mărăşeşti -Tecuci”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului 
(EIA) şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. 
Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul sus -menţionat, propus a fi amplasat în 
teritoriul administrativ al oraşului Mărăşeşti, județul 
Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare si motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul  
Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, str. 
Dinicu Golescu, nr.2, în zilele de luni-joi între orele 
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la 
urmatoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării  anunţului pe pagina de internet 
a autoritatii competente pentru protectia mediului.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. „Comuna Ghiroda, 
titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 
evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Lărgire strada Vânătorilor la 6,00m carosabil, 
trotuare şi iluminat public”, propus a fi amplasat în 
comuna Ghiroda, loc. Ghiroda, str.Vânătorilor, nr.CF 
408135 Ghiroda, nr.cad.408135, jud.Timiş.” Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM Timiş, locali-
tatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18, şi la 
Primăria Ghiroda, cu sediul în str.Victoria, nr.46, jud.
Timiş, în zilele de luni -joi, între orele 08.00-16.30, şi 
vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro 
-Secțiunea acorduri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii /observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Sighetu Marmației, cu sediul în Sighetu Marmației, 
strada Dragoş Vodă, nr.38, face cunoscută transmiterea 
fără plată către alte instituții publice pentru următorii 
câini de serviciu: Rasa -Ciobănesc German, prelucrare 
urme, Numele -NOB, Nr.Matricol -941000011743764; 
Rasa -Ciobănesc German, patrulare intervenție, 
Numele -NOX, Nr.Matricol -941000011743713; Rasa 
-Ciobănesc German, prelucrare urme, Numele -NUC, 

Nr.Matricol -941000011744090; Rasa -Ciobănesc 
German, patrulare intervenție, Numele -NOT, Nr.
Matricol -941000012398020. Informații se pot obține la 
tel.0261.702.300, interior: 26070, persoană de contact: 
Buraga Ioan.

l S.C. Bega Minerale Industriale S.A., localitatea 
Timisoara Str Calea Sagului, nr 143/B., jud.Timis, 
anunţă elaborarea primei versiuni a planului/progra-
mului “plan urbanistic zonal modificare P.U.Z. 
aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018, extindere 
UTR 1” subzona mixta comert, servicii, functiuni 
administrative si birouri” Timisoara, Str.Bujorilor 
nr.160 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni 
a planului/programului se poate realiza la adresa 
proiectantului SC 903 Studioarh SRL localitatea 
Timisoara, Str.Vasile Loichita, nr.1-3, zilnic între orele 
9.00-17.00 Comentariile şi sugestiile se vor transmite 
în scris la sediul APM Timiş, Str.B-dul Liviu 
Rebreanu  Nr.18-18A,  în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea civil ace face 
obiectul dosarului nr. 15182/55/2019 al Judecatoriei 
arad, petentul Suciu Cosmin - Mihaita, solicita 
dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra cotei de 1/2 din terenul intravila in supra-
fata totala de 2880 mp situate in sat Fiscut, judet 
Arad, inscris in CF 304390 Sagu (CF vechi 396 
Fiscut), nr. top 237-238, proprietar tabular Nescu 
Octavian. Invitam pe cei interesati sa faca opozitie 
fata de aceasta actiune, in termen de o luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz contrar urmand a se 
trece la judecarea cauzei. Termen de judecata fixat in 
cauza: 14 ianuarie 2020, ora 08:30.

l România. Judecătoria Făgăraş, județul Braşov. 
Dosar nr.245/226/2019. Emisă la 07.11.2019. Somație 
emisă în baza încheierii pronunțată la data de 06 
noiembrie 2019. Se aduce la cunoştința celor interesați 
că petenții Tafta Ion şi Tafta Maria au introdus la 
Judecătoria Făgăraş acțiune prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului situat în Felmer, nr.259, 
com.Șoarş, jud.Braşov, identic cu cel înscris în CF 
nr.101561 Șoarş (CF vechi 1462 A Felmer) nr.top.366, 
367 cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.130 
din Decretul-Lege nr.115/1938. Persoanele interesate 
pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraş în termen 
de 30 de zile de la data afişării şi publicării prezentei 
somații. Somația face parte integrantă din încheierea 
pronunțată de Judecătoria Făgăraş la data de 06 
noiembrie 2019.     

ADUNĂRI GENERALE
l Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea 
Agricola “Agrocaritas”. Consiliul de Administratie a 
Societatii Agricole “Agrocaritas”, cu sediul in locali-
tatea Iratos f.n judetul Arad, identificata cu Certifi-
catul de Inregistrare Fiscala nr. 1726398/25.11.1992, 
eliberat de Ministerul Finantelor Publice - D.G.F.P 
Arad. Avand in vedere art. 55 din Legea nr. 36/1991 si 
dispozitiile actului constitutive si statutul asociatiei 
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor, pentru 
data de 22.XII.2019, ora 10:00, care va avea loc la 
sediul societatii din Iratos f.n judetul Arad. Consiliul 
de Administratie al Societatii Agricole “Agrocaritas”.

l În baza art. 117 indice (1) din  Legea nr.31/1990 
republicată, la solicitarea acționarului SIF Muntenia 
S.A., Consiliul de Administrație al SC Compania de 
Librării Bucureşti S.A.  completează ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor 
din data de 09.12.2019, orele 9,  la sediul din Bd. Unirii 
nr.10, bloc 7B, sector 4,  ordinea de zi completată fiind: 
1. Aprobarea  repartizării sub formă de dividende a  
profitului net aferent anului 2018 rămas nedistribuit în 
sumă de 1.778.168,67 lei şi aprobarea termenului de 
plată a sumelor cuvenite ca dividende. 2. Aprobarea 
reevaluării imobilizărilor corporale ale societății în 
scopul reflectării în contabilitate a valorii juste la data 
de 31.12.2019. 3. Împuternicirea Consiliului de Admi-
nistrație pentru contractarea unui evaluator autorizat 
şi semnarea contractului de evaluare.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.
com, organizează în data de 18.12.2019, ora 12:00,  
licitaţie pentru închirierea spațiilor nr. 1, 2, 3, 6, 9 şi 
hol comun având suprafața totală de 60 mp situate în 
incinta Policlinicii Pătârlagele. Date şi informaţii 
suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, Serviciul de 
Urbanism şi Achiziţii Publice.

l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL inten-
ționează să încheie un contract de achiziție publică de 
lucrări de proiectare, furnizare şi execuție instalații 
piscine interioare pentru realizarea contractului 
având ca obiect „Modernizare şi reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate 
solicita la adresa de e-mail: achizitii@as3-strazi.ro sau 

la sediul societății, din strada Calea Vitan, nr.242, 
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 25.11.2019, ora 10.00.

l Concesionare teren aparținând domeniului privat 
al comunei Miroslava. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Denumire: UAT comuna Miroslava. 
Cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, str. 
Constantin Langa nr.93, comuna Miroslava, cod 
707305, jud.Iaşi, e-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro; achizitii@primariamiroslava.ro, persoane 
contact: sef birou achizitii publice-investitii-Burcuta 
Elena; consilier juridic birou achizitii publice-investi-
tii-Manea Anisoara, tel. 0232.295680, int.34; 
fax.0332/424444. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: teren în suprafață de 6104 mp 
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, 
intravilan sat Horpaz, NC86237 pentru construire 
pensiune, terenuri de sport in scopuri agroturistice.
Redeventa: este de minim: 2040 lei/an pentru intreaga 
suprafata. 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 exemplar 
al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa 
compartimentului de la care se poate obţine un exem-
plar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei Mmiroslava, 
judeţul Iaşi; tel.0232/295680, int.34, pers.contact: 
Burcuta Elena, Manea Anisoara. 4.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei 
şi se poate achita odata cu solicitarea efectuată în 
acest sens; documentatia de atribuire se pune la 
dispozitia persoanelor interesate pana la data de 
04.12.2019, ora 16.00, respectiv cu 5 zile lucratoare 
inainte de data limita pentru depunerea ofertelor; 5.
Data limită pentru solicitare clarificări: 05.12.2019, 
ora 16.00. 6.Informaţii privind ofertele: data limită 
pentru depunerea ofertelor: 10.12.2019, ora 13.30; 
adresa la care trebuie depusă oferta: primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miro-
slava, judeţul Iasi, cod postal 707305;  numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul 
interior. 7.Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 11.12.2019, ora 
12.00 la sediul Primăriei com.Miroslava, judeţul Iaşi. 
8.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, şi 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: tribunalul judeţean Iaşi, Secţia Contencios 
Administrativ, str.Anastasie Panu nr.26, Iaşi , jud.Iasi, 
cod 700020, tel. 0332/435700; fax.219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.11.2019.

l Serviciul Public de Administrare a Unităților de 
Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu (SPAUIPS), 
CIF: 14392273, cu sediul în Sibiu, str.Turnului, nr.4, 
telefon: 0269.210.432, e-mail: scoli.tehnic@sibiu.ro, 
organizează licitaţie publică la data de 16.12.2019, ora 
10.00, la sediul SPAUIPS, pentru închirierea unui 
teren  în suprafaţă de 40,20mp, din incinta Școlii 
Gimnaziale Nr.13 Sibiu, str.Lungă nr.74, în vederea 
amplasării unui chioşc alimentar realizat dintr-o 
construcție demontabilă destinat comercializării de 
produse alimentare permise elevilor. Documentația de 
atribuire poate fi procurată de la sediul SPAUIPS, 
după achitarea preţului de 50Lei (în numerar la casi-
erie), de la Biroul Tehnic Achiziții- persoană de 
contact: Liliana Loloiu. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este cel mai târziu în a 10-a zi lucrătoare 
înainte de data organizării licițatiei. Ofertele vor fi 
depuse până cel târziu în data de 13.12.2019, ora 
12.00, la sediul SPAUIPS, într-un singur exemplar. 
Orice contestații formulate împotriva actelor premer-
gătoare încheierii contractului de închiriere se înregis-
trează la sediul organizatorului SPAUIPS, în termen 
de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei. Prezentul 
anunț a fost transmis în data de 14.11.2019 spre publi-
care în „Monitorul Oficial al României”, cotidianul de 
circulație națională „Jurnalul”, cotidianul de circulație 
locală „Tribuna Sibiului” şi pe site-ul: www.sibiu.ro

l Debitorul Bemati Cons SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Imobil ”teren„ situat in Oras 
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, Judet Prahova, avand 
suprafata de 4112mp. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 84.750 Euro. Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat in proprietatea SC Bemati Cons SRL 
este de 1.000 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatiei pentru imobilul aratat reprezinta 50% din 
valoarea exprimata in Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO33 BREL 0002 0006 
3407 0100 deschis la Libra Internet Bank, Sucursala 
Ploiesti pana cel tarziu cu 2 zile inainte de sedinta de 
licitatie ora 16.00, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de Sarcini pentru proprietatea imobi-
liara, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 28.11.2019 ora 14:00, iar daca 
aceasta nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 05.12.2019; 
12.12.2019; 19.12.2019; 09.01.2020; 16.01.2020, ora 
14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. 

Cuptoarelor, nr.4, Judet Prahova. Pentru relatii sunati 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anuntul poate fi 
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Activ Insolv SPRL, lichidator judiciar al SC Total 
Distribution Group Valcea SRL, anunţă vânzarea 
prin licitatie publică, în condiţiile art. 154 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2014, a urmatoarelor bunuri imobile 
proprietatea debitoarei: 1. Spatiu productie-depozi-
tare situat în localitatea Rm Valcea, strada Timis, nr. 
6, judetul Valcea, compus din Teren in suprafata de 
5235 mp, avand categoria de folosinta curti 
constructii, situat in intravilanul localitatii Rm. 
Valcea, strada Timis, nr. 6, judetul Valcea, judetul 
Valcea , avand urmatoarele Construcţii: - C1 - cu 
regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 
78,02 mp, suprafata desfasurata de 78,02 mp, supra-
fata utila estimata de cca 70 mp; - C2 - cu regim de 
inaltime P, cu suprafata construita la sol de 136,44 
mp, suprafata desfasurata de 136,44 mp, suprafata 
utila estimata de cca 123 mp; - C3 - cu regim de inal-
time P, cu suprafata construita la sol de 64,11 mp, 
suprafata desfasurata de 64,11 mp, suprafata utila 
estimata de cca 58 mp; - C4 - Bazin de apa - cu regim 
de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 87,08 
mp, suprafata desfasurata de cca 87,08 mp, suprafata 
utila estimata de cca 78 mp; - C5 - Statie pompe - cu 
regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 
56 mp, suprafata desfasurata de 56 mp, suprafata 
utila estimata de cca 50 mp; - C6 - Post Trafo - cu 
regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol de 
34,66 mp, suprafata desfasurata de 34,66 mp, supra-
fata utila estimata de cca 31 mp; - C7 - Cabina portar 
- cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol 
de 43,58 mp, suprafata desfasurata de 43,58 mp, 
suprafata utila estimata de cca 39 mp. la pretul de 
pornire de 126.000 Euro, exclusiv TVA. 2. Spatiu 
comercial situat în localitatea RM Valcea, zona 
Traian, strada Iancu Pop, nr 2-4, judetul Valcea, 
spatiu compus din: Teren in proprietate, in suprafata 
de 210 mp, teren avand categoria de folosinta curti 
constructii, situat in intravilanul localitatii  RM 
Valcea, zona Traian, strada Iancu Popp, nr 2-4, 
judetul Valcea impreuna cu cota parte indiviza de 
57,40 mp din suprafata aleilor de acces. Construcţii: 
C1 - Spatiu comercial -  cu  regim de inaltime P+1E, 
cu suprafata construita la sol de 145,87 mp, suprafata 
desfasurata estimata de 291,74 mp si suprafata utila 
de 264,9 mp, la pretul de pornire de 110.000, Euro 
exclusiv TVA. 3. Spatiu depozitare si birouri situat în 
localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu, nr 516, 
judetul Gorj, spatiu compus din: Teren in proprietate, 
in suprafata de 1546 mp, teren avand categoria de 
folosinta  curti constructii, situat in intravilanul loca-
litatii  TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 516, 
judetul Gorj. Construcţii: C1 - Spatiu depozitare - cu 
regim de inaltime P+2E partial, cu suprafata 
construita la sol de 1167 mp, suprafata desfasurata 
estimata de 1446 mp si suprafata utila de 1349,04 mp, 
la pretul de pornire de 255.675 Euro, exclusiv TVA; 4. 
Spatiu depozitare situat în localitatea TG Jiu, Bdul 
Ecaterina Teodoroiu, nr 516, judetul Gorj, spatiu 
compus din: Teren in proprietate, in suprafata de 
1619 mp, teren   avand categoria de folosinta  curti 
constructii, situat in intravilanul localitatii  TG Jiu, 
Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 515, judetul Gorj. 
Construcţii: C1 - Abator - cu regim de inaltime P, cu 
suprafata construita la sol de 171 mp, suprafata 
desfasurata de 171 mp si suprafata utila estimata de 
154 mp, la pretul de pornire de 25.650 Euro, exclusiv 
TVA; 5. Spatiu depozitare situat în localitatea Draga-
sani, strada Podgoriei, judetul Valcea, spatiu compus 
din: teren in proprietate, in suprafata de 1770 mp, 
teren   avand categoria de folosinta curti constructii, 
situat in intravilanul localitatii  Dragasani, strada 
Podgoriei, judetul Valcea., impreuna cu 1 - Depozit - 
cu  regim de inaltime P, cu suprafata construita la sol 
de 317 mp, suprafata desfasurata de 317 mp si 
suprafata utila estimata de 285 mp, la pretul de 
pornire de 24.750 Euro, exclusiv TVA. Sedinţa de 
licitaţie publică se organizează la sediul lichidatorului 
din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, 
parter, in ziua de 26.11.2019 ora 14:00. In caz de 
neadjudecare, licitatia se va relua in data de 
03.12.2019, respectiv 10.12.2019 avand acelasi pret de 
pornire, in acelasi loc si aceeasi ora. In situatia in care 
bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza in 
continuare sedinte de licitiatie publica in fiecare zi de 
marti ora 14:00, pornind de la aceleasi valori, bunurile 
neputand fi valorificate sub pretul de pornire al licita-
tiei. In temeiul art. 839. alin. 1 lit. j Cod Procedura 
Civila, lichidatorul invita toate persoanele care 
pretind un drept asupra bunului scos la vanzare sa 
anunte inainte de data stabilita de vanzare. Prezentul 
anunt constituie si notificare catre creditori, debitor si 
orice persoana fizica sau juridica interesata in cauza. 
Caietul de sarcini si orice informatii se pot obţine la 
sediul lichidatorului sau la telefon 0743050727; 
0742307351, fax 0350414880.

l Anunţ de publicitate privind cumpărarea unui 
imobil cu destinaţia de sediu pentru Consiliul Superior 
al Magistraturii. 1. Consiliul Superior al Magistraturii, 
cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6; 
web: www.csm1909.ro, in calitate de autoritate 
contractantă, în contextul strategiei de dezvoltare, îşi 
anunţă intenţia de cumpărare a unui imobil cu desti-
naţia de sediu CSM. 2. Categoria şi descrierea bunu-
rilor care urmează să fie achiziţionate: Cod CPV 
70120000-8 - Cumpărare şi vânzare de bunuri imobi-
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liare. 3. Procedura de atribuire aplicată: procedura 
internă. 4. Valoarea estimată a achiziţiei: 84.600.000,00 
lei, inclusiv TVA, conform HG 949/07.12.2018. 5. 
Criterii de calificare ofertanţi: conform Caiet de 
sarcini. 6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport 
preţ/indicatori tehnico-economici. 7. Site-ul unde este 
publicată documentaţia de atribuire: www.csm1909.ro 
- secţiunea Informaţii de interes public > Achiziţii 
publice. 8. Caietul de sarcini se poate descărca  înce-
pând cu data publicării anunţului publicitar de pe 
site-ul CSM www.csm1909.ro. 9. Termenul limită de 
primire a ofertelor: data 09.12.2019, ora 12:00. 10. 
Data limită pentru primirea solicitarii de clarificari: 
29.11.2019, ora 12:00. 11. Adresa la care se transmit 
ofertele - sediul Consiliul Superior al Magistraturii, 
Calea Plevnei, nr. 141B, sector 6, București, în atenția 
Președintelui Comisiei de atribuire a contractului de 
achiziție imobil cu destinația - sediu CSM. 12. Limba 
în care se redactează oferta - limba română. 13. Data, 
ora și locul deschiderii ofertelor: data 29.11.2019 ora 
12:00, sediul Consiliului Superior al Magistraturii. 14. 
Clarificări: În cazul în care se solicită clarificări, auto-
ritatea contractantă va răspunde în cel mult 3 zile de 
la primirea solicitării de clarificare. Autoritatea 
contractantă va răspunde la solicitările de clarificări 
adresate de ofertanţi cu cel mult 5 de zile înainte de 
data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care 
solicitările de clarificări nu sunt depuse în termenul 
precizat mai sus, autoritatea contractantă nu este 
obligată să raspundă. 15. Comunicarea rezultatului : 
în termen de 3 zile de la stabilirea ofertei câștigatoare. 
16. Contestații: Eventualele contestaţiil privind rezul-
tatul procedurii se depun, în termen de 5 zile calen-
daristice începând cu ziua comunicării rezultatului 
procedurii, la sediul autorităţii contractante. Comisia 
de soluţionare a contestaţiilor se numește prin dispo-
ziţia președintelui C.S.M. și este formată din 7 
membri. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are 
sarcina de a reverifica toate ofertele depuse și a stabili 
dacă decizia comisiei de licitaţie a fost corectă. Autori-
tatea contractantă va comunica contestatorului, în 
termen de 2 zile lucrătoare de la adoptare, decizia 
Comisiei privind modul de soluţionare a contestaţiei. 
Împotriva deciziei comisiei, contestatorul poate face 
plângere la instanţa competentă din România. 17. 
Plata imobilului achiziţionat se va efectua prin trezo-
reria afiliată autorităţii contractante, în contul deschis 
de beneficiar. 18. Valabilitatea ofertelor - 120 zile. 19. 
Relaţii suplimentare: Persoană de contact: Anca 
Toader, Biroul de Achiziții Publice și Protocol, e-mail: 
anca.toader@csm1909.ro.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC 
Corex & C.B SRL, conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din data de 03.10.2019, pretul de pornire 
al licitatiei fiind redus la 75% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe 
data de 03.12.2019, 10.12.2019, 19.12.2019, 
07.01.2020, 15.01.2020, 22.01.2020, 29.01.2020, 
03.02.2020, 19.02.2020 si 28.02.2020, orele 12:00 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, telefon: 0230.575.005, 
fax: 0230.575.167, e-mail: primariadc@yahoo.com, 
cod fiscal: 4326914. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: terenul 
și construcțiile cu destinația de „Aerodrom Floreni” 
-destinat decolării/aterizării avioanelor pentru aviație 
generală, zboruri ușoare, avioane ultraușoare, care fac 
parte din domeniul public al Comunei Dorna 
Candrenilor, conform OUG 57/03.07.2019 și HCL 
nr.109/15.11.2019, fiind compus din: -teren intravilan, 
curți construcții, fâneață, drum, neproductiv în 
suprafață totală de 102.552mp, înscris în CF nr. 
30224, accesul la amplasament făcându-se direct din 
E 85 Vatra Dornei-Bistriţa; -clădire punct control 
zonal cu regim de înălțime P+1E+2E parțial+3E 
parțial, cu Sc=89mp, Sd=306mp, înscrisă în CF nr. 
30224, cu nr.cadastral 30224 C1; -clădire sală de mese 
cu regim de înălțime P cu Sc=116mp, Sd =116mp, 
înscrisă în CF nr.30224, cu nr.cadastral 30224 C2; 
-pistă de decolare -aterizare și platformă de staționare 
betonată în suprafață totală de 21.494,64mp, înscrisă 
în CF nr.30224; -canal și rigole de scurgere apă cu o 
suprafață de 0,84ha (8.400mp), înscris în CF 
nr.30224. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: 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: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 
4 zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor. 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 Dorna 
Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul Suceava. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei, se achită 
cash la sediul primăriei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 06.12.2019, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 12.12.2019, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la Registratura Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul 

Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 12.12.2019, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, strada Prin-
cipală, nr.85, județul Suceava. 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: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.62, județul Suceava, 
telefon: 0230.214.948, 0230.523.290, fax: 
0230.522.296, e-mail: trsv-birp@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.11.2019.

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: Municipiul Dej, str.1 Mai, 
nr.2, judeţul Cluj, telefon: 0264.211.790, fax: 
0264.212.388, e-mail: primaria@dej.ro, cod fiscal: 
4349179. 2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
destinat construirii unui spaţiu comercial și parcări 
auto, în suprafaţă de 8.339 mp, situat în municipiul 
Dej, str.Crângului, nr.23, județul Cluj, bun proprietate 
publică, conform HCL 134/15.11.2019 și temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitare, de la camera nr. 
38, str.1 Mai, nr.2, județul Cluj. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, Primăria Municipiului Dej, 
str.1 Mai, nr.2, județul Cluj. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul:  100Lei,  în contul concedentului: 
RO17TREZ21721360250XXXXX, deschis la Trezo-
reria Dej, cod fiscal: 4349179. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.12.2019, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 12.12.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei 
Municipiului Dej, strada 1 Mai, nr.2, județul Cluj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare originale. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
12.12.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Dej, strada 1 Mai, nr.2, județul Cluj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon: 
0264/596.111, fax: 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.11.2019.

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: Consiliul Local al Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, 
cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu, cod fiscal: 4852455. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: imobilul compus din construcție în 
suprafață de 245,00 mp și teren în suprafață de 
307,00mp, identificat cu număr cadastral 35692, 
aparținând domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, situat în strada Negru Vodă, FN, adiacent 
bloc B5, conform OUG 57/03.07.2019 și HCL 
366/25.09.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se 
va obţine de persoane juridice de drept privat român 
interesate și persoane fizice autorizate române intere-
sate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, în baza 
unei solicitări depuse la Registratură și achitarea 
contravalorii. 3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmă-
rire, Executare Contracte, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul Giurgiu. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, la care se 
adaugă TVA și se poate achita în numerar la Directia 
de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în 
plic, în limba română. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 16.12.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Registra-
tură, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: în două exemplare 
original și copie. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2019, 

ora 13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.Bucu-
rești, nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu- Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.11.2019.

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: Consiliul Local al Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, telefon: 
0246.213.588, 0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cont IBAN: 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu, cod fiscal: 4852455. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Imobil compus din construcție în suprafață de 
353,00mp și teren în suprafață de 353,00mp, identi-
ficat cu număr cadastral 36192, aparținând dome-
niului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada 
Tineretului, FN, conform OUG 57/03.07.2019 și HCL 
367/25.09.2019. 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: Documentaţia de atribuire se va obţine 
de persoane juridice de drept privat român interesate 
și persoane fizice autorizate române interesate, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, în baza unei solici-
tări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
București, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100 Lei, la care se adaugă TVA și se 
poate achita în numerar la Direcția de Taxe și Impo-
zite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.12.2019, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba 
română. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.12.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Registratură, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: în două exemplare 
(original și copie). 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19.12.2019, ora 13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, 
Şos.București, nr. 49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu- Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.11.2019.

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: Consiliul Local al Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, telefon: 
0246.213.588, 0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cont IBAN: 
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patri-
moniu, cod fiscal: 4852455. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafață de 92,00mp, identificat cu număr 
cadastral 39023, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în strada Nicolae Titu-
lescu, nr.114, conform OUG 57/03.07.2019 și HCL 
384/25.09.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se 
va obţine de persoane juridice de drept privat român 
interesate și persoane fizice române interesate, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, în baza unei soli-
citări depuse la Registratură și achitarea contrava-
lorii. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmă-
rire, Executare Contracte, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, județul Giurgiu. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, la care se 
adaugă TVA și se poate achită în numerar la Directia 
de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2019, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în 
plic, în limba română. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17.12.2019, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Registra-
tură, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în 

care trebuie depusă fiecare ofertă: în două exemplare 
(original și copie). 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
18.12.2019, ora 13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, 
Şos. București, nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.11.2019.

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 Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr.1287bis, județul Prahova, telefon: 
0244.462.025, fax: 0244.462.025, e-mail: adminis-
trator@primariaciorani.ro, cod fiscal: 2845648. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 
2.444mp, situat în T27, P854, nr.cadastral: 22347, 
proprietate privată a Comunei Ciorani, pentru efec-
tuarea inspecției periodice la autovehicule, service 
auto, vulcanizare și comercializare piese și produse 
auto, conform HCL nr. 64/13.11.2019 și temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, trans-
misă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul Primăriei 
Comunei Ciorani. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Ciorani, 
nr.1287bis, județul Prahova. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100Lei, la casieria Primăriei Comunei Ciorani. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
11.12.2019, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 16.12.2019, 
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
la Registratura Primăriei Comunei Ciorani, 
nr.1287bis, județul Prahova. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Ciorani, 
nr.1287bis, județul Prahova. 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: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str.
Piața Victoriei, nr.10, județul Prahova, telefon: 
0244.544.781, fax: 0244.544.781, 0244.544.598, 
0244.544.230, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 20.11.2019.

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 Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr. 1287bis, județul Prahova, telefon: 
0244.462.025, fax: 0244.462.025, e-mail: adminis-
trator@primariaciorani.ro, cod fiscal: 2845648. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: imobil tip Blitz, în supra-
față construită de 35mp, situat în Comuna Ciorani, 
sat Cioranii de Jos, nr. 1287bis, județul Prahova, 
nr.cadastral: 20263, pentru deschiderea unei cofetării, 
bun proprietate publică, conform HCL nr. 
62/13.11.2019 și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 
zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei Ciorani. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Ciorani, nr.1287bis, 
județul Prahova. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei, la casieria Primăriei Comunei Ciorani. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
11.12.2019, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 16.12.2019, 
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
la Registratura Primăriei Comunei Ciorani, 
nr.1287bis, județul Prahova. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Ciorani, 
nr.1287bis, județul Prahova. 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: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str.
Piața Victoriei, nr.10, telefon: 0244.544.781, fax: 
0244.544.781, 0244.544.598, 0244.544.230, e-mail: 
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 

de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 20.11.2019.

l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă organizarea lici-
taţiei publice pentru închirierea unor spații situate în 
incinta Băii Comunale din Piața 22 Decembrie, nr. 16, 
Piatra-Neamț. 1. Denumirea și sediul autorității 
administrației publice: Municipiul Piatra-Neamț, cod 
fiscal 2612790, str. Ştefan cel Mare nr.6-8, Piatra-
Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374, e-mail 
infopn@primariapn.ro; primariapn@yahoo.com; 2. 
Licitație publică pentru închirierea unor spații situate 
în incinta Băii Comunale din Piața 22 Decembrie, nr. 
16, Piatra-Neamț: a) Spațiul NR. 14, situat la parterul 
clădirii, în suprafață de 13,75 mp, cu destinația 
”prestări servicii”; b) Spațiu situat la parterul clădirii, 
în suprafață de 47,26 mp, cu destinația ”prestări 
servicii”; 3. Obținerea unui exemplar din documen-
tația pentru elaborarea ofertei se poate face la sediul 
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ştefan cel Mare nr.6-8, 
registratură - Direcția Patrimoniu; Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar: costul 
unui exemplar din documentație este de 10 lei. Plata  
se poate face direct  la Casieria  Primăriei Piatra-
Neamț din str. Ştefan cel Mare nr.6-8 sau în contul 
P r i m ă r i e i  P i a t r a - N e a m ț 
RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la Trezo-
reria Municipiului Piatra-Neamț; Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.12.2019 ora 14.00; 4. 
Termenul de depunere a ofertelor: 16.12.2019 ora 
16.30; Adresa la care trebuie transmise ofertele: 
Primăria Piatra-Neamț, str. Ştefan cel Mare nr.6-8, 
registratură - Direcția Patrimoniu în două exemplare 
(unul original și unul în copie); Perioada de valabili-
tate a ofertelor: 120 de zile; 5. Data, ora și locul 
deschiderii ofertelor: 17.12.2019, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Piatra-Neamț, str. Ştefan cel Mare nr.6-8; 6. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute: 
Judecătoria municipiului Piatra-Neamț.

l Primăria Comunei Clinceni, cu sediul în comuna 
Clinceni, strada Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, tel./
fax 369.43.93/ 369.40.41, cod  fiscal 6506628, e-mail 
primariaclinceni@yahoo.com, organizează licitaţie 
publică deschisă privind concesionarea imobilului 
dispensar veterinar în suprafaţă de 104mp, ce apartine 
domeniului public al comunei Clinceni. Costul  docu-
mentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este de 50 lei și 
se achită la caseria Primăriei comunei Clinceni. a) 
data la care pot ridica documentaţiile privind licitaţia 
22.11.2019; b) adresa de unde se ridică documentaţiile 
privind licitaţia: Primăria comunei Clinceni, comuna 
Clinceni, strada Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov- 
compartimentul contabilitate; c) adresa unde se depun 
ofertele Primăria comunei Clinceni;  d) termenul 
limită de depunere a ofertelor 10.12.2019 ora 11.00; e) 
data deschiderii ofertelor 10.12.2019 ora 12,00- la 
sediul primăriei comunei Clinceni; f) garanţia de 
participare la licitaţie este de 300 lei și se depune în 
contul RO41TREZ4215006xxx003094 -Trezoreria 
Ilfov. Valabilitatea ofertelor- 60 de zile calendaristice. 
Se vor trimite câte 2 oferte (copie și original). Soluţio-
narea  litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, excutarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri  se realizează potrivit preve-
derilor legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, 
cu modificările ulterioare.

PIERDERI
l Certificat de inregistrare si declaratii avizare. S.C. 
Maxasig S.R.L. cu sediul in Oradea, strada Gheorghe 
Doja, nr.64, jud Bihor, J05/1379/2008, CUI 23940286, 
declar pierdute si nule certificatul de inregistrare si 
declaratii avizare.

l Subscrisa SC Barrier Cargo SRL, cu adresa în 
București, B-dul.Regina Maria, nr.32, ap.5, sector 4, 
având J40/9606/2019, RO28887744, declară pierdut și 
nul certificatul de înregistrare serie B, număr 3901178 
din 22.07.2019, eliberat de ONRC.

l Declar pierdute și nule următoarele documente ce 
au fost eliberate pe numele Bouleanu Nicolae-Con-
stantin: card tahograf și Atestat marfă, eliberate de 
ARR Dolj.

l Boco Trading SRL, sediul în Brașov, str.Tâmpei, 
nr.6, bl.A1, sc.C, et.5, ap.20, județ Brașov, având 
J8/564/2008, CUI: 23415066, declarăm pierdute 
Certificat constatator emis în baza declarației de 
suspendare 2009-2012 și certificat constatator emis în 
25.08.2009 pentru sediul secundar din Săcele, Calea 
Brașovului, nr.276, județ Brașov. Le declarăm nule.

l Pierdut document de inregistrare sanitar -veterinara 
cod CAEN 5610 -Restaurante, pe locatia Calea Feren-
tari Nr. 20, Sector 5, Bucuresti apartinand SC Profi 
Rom Food SRL, CUI RO11607939. Declarat nul.

l Alesiani Home SRL cu sediul în București, Şos. 
Mihai Bravu nr. 309, bl. R3, sc.2, et.7, ap.87,  cam. 1, 
sector 3, înmatriculată în Registrul Comerţului cu 
număr J40/13113/2018, CUI 39868896, anunţă pier-
derea certificatului de înmatriculare al societăţii. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 23208 eliberat la 
05.10.2011 de ORC Mehedinți pe numele  Rădulescu 
Şt. Eugen– Întreprindere Individuală. Se declară nul.


