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OFERTE SERVICIU
l S C J i m Te o C o n s t r u c t S R L ,
CUI:40840600, cu sediul în Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Str. Brazilor,
34B, Județul Brașov, angajează: zidar
COD COR 711205- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
experiență în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 11.03.2020, ora
12.00, la sediul societății.
l SC Cherhanaua Tașaul Năvodari
SRL, CUI:41345368, cu sediul în Năvodari, str.Corbului, Nr.120, corpul C3,
Județul Constanța, angajează: Ajutor
bucatar COD COR 513101- 5 posturi,
Lucrător prelucrarea peștelui- COD
COR 751106- 1 post, Bucătar COD COR
512001- 1 post, Barman COD COR
513201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, experiență
în domeniul gastronomiei și al serviciilor.
Selecția are loc în data de 11.03.2020, ora
10.00, la sediul societații.
l Primăria Comunei Cornetu cu sediul
în Șos. Alexandriei nr. 140, comuna
Cornetu, județ Ilfov, în baza O.U.G.57 /
2019 si HG 611/2008 cu modificările și
completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post vacant pentru funcția publică:-1
post Consilier clasa I, grad profesional
Superior – Biroul Contabilitate, Buget,
Financiar,Impozite si Taxe, Autorizare
Transport Local, Resurse Umane,
Evidenta Patrimoniului;Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie Consilier clasa I, grad profesional Superior – Biroul Contabilitate,
Buget, Financiar, Impozite si Taxe,
Autorizare Transport Local, Resurse
Umane, Evidenta Patrimoniului:-studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în
ramura științelor economice;-vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 7 ani; Data, ora și
locul de desfășurare a concursului:Proba
scrisă: data 09.04.2020, ora 11:00, la
sediul instituției.Interviu: data
15.04.2020, ora 11:00, la sediul instituției.Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției în termen de 20 zile de
la data publicării anunțului în Monitorul
Oficial, respectiv pana la data de 30
martie 2020.Bibliografia, atributiile
prevazute in fisa postului, precum si alte
date necesare desfasurarii concursului se
vor afisa pe pagina de internet, la sectiunea special creata in acest scop si la
sediul Primariei Comunei Cornetu.Date
contact : 021/468.92.20, doamna
Crucianu Florentina – Consilier.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina,
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează
concurs, în data de 02.04.2020, de recrutare pentru funcțiile contractuale de
executie vacante, pentru ocuparea unui
post vacant de referent de specialitate
gradul I, nivel studii S la serviciul
RUNO, pe durată nedeterminată pentru
următoarele locuri de muncă: -pentru
postul de referent de specialitate gradul I
la Serviciul Resurse Umane, Normare,
Organizare: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -6 ani si 6 luni vechime în
specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, în data de 02.04.2020, ora 09.00
-proba scrisă și proba interviu în termen
de 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului și

trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia și tematica de
concurs sunt afișate la sediul unităţii și
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro).
Relaţii suplimentare se pot obtine la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.RUNO sau la nr.de telefon
0349.802.550.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu,
nr.7, județul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011,
cu modificările ulterioare, a unui postfuncție contractuală de execuție: 1.
Denumirea postului vacant și a locului
de muncă: -1 post infirmieră debutant, în
cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie.
2.Condiții generale și specifice pentru
ocuparea postului: Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc
condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la HG 286/2011, cu modificările
ulterioare. Condiții specifice prevăzute în
fișa postului: -nivel studii: școală generală; -vechime minimă: nesolicitată.
3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs
la birou RUNOS, până în data de
24.03.2020, ora 15.00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
22.04.2020, ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg;
-Proba practică în data de 24.04.2020,
ora 10.00, Spitalul Orășenesc Hațeg;
-Proba interviu în data de 27.04.2020,
ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoană contact:
Avram Petronela, telefon 0354.408.894,
0354.408.895, fax 0354.802.463, int.133,
134.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu,
nr.7, județul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011,
cu modificările ulterioare, a unui postfuncție contractuală de execuție: 1.
Denumirea postului vacant și a locului
de muncă: -1 post îngrijitoare, în cadrul
Secției Obstetrică-Ginecologie. 2.Condiții
generale și specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale
prevăzute de art.3 din anexa la HG
286/2011, cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: școală generală;
-vechime minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor
depune dosarul de concurs la birou
RUNOS, pana în data de 24.03.2020, ora
15.00. Concursul se va desfașura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.04.2020, ora
10.00, sala de documentare a Spitalului
Orășenesc Hațeg; -Proba practică în data
de 24.04.2020, ora 10.00, Spitalul Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
27.04.2020, ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg.
Persoană contact: Avram Petronela,
telefon 0354.408.894, 0354.408.895, fax
0354.802.463, int.133, 134.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în
localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu,
nr.7, județul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată
determinată, conform HG
286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a unui post-funcție contractual
temporar vacantă de execuție: 1.Denumirea postului temporar vacant și a
locului de muncă: -1 post asistent
medical generalist, în cadrul Secției

Obstetrică-Ginecologie. 2.Condiții generale și specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale
prevăzute de art.3 din anexa la HG
286/2011, cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -vechime minimă: 6 luni
vechime în specialitate. 3.Condițiile de
desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor
depune dosarul de concurs la birou
RUNOS, până în data de 17.03.2020, ora
16.00. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 26.03.2020, ora
10.00, sala de documentare a Spitalului
Orașenesc Hațeg; -Proba practică în data
de 30.03.2020, ora 10.00, Spitalul Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
01.04.2020, ora 10.00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg.
Persoană contact: Todoni Violeta, telefon
0354.408.894, 0354.408.895, fax
0354.802.463, int 133, 134.
l Creșa Nr.1 Pașcani, cu sediul în oraș
Pașcani, str.Sportului, nr.11, judeţul Iași,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: infirmieră, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 01.04.2020, ora 10.00, la
sediul Creșei nr.1; -Proba interviu în data
de 06.04.2020, ora 10.00, la sediul Creșei
nr.1. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: minimum
gimnaziale; -vechime: minimum 1 an;
-disponibilitate pentru lucrul cu copiii
mici; -adaptabilitate la condițiile de
muncă. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Creșei nr.1 Pașcani, str.
Sportului, nr.11, până la data de
24.03.2020, ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul: Pașcani, str.Sportului,
nr.11, persoană de contact: Bambu
Daniela, telefon 0232.760.462.
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant, conform
HG nr.286/2011, de: -asistent medical
debutant, în cadrul Secției Medicină
Internă a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiții specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale: -studii -diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale sanitare
prin echivalare. -Nu se solicită vechime
în muncă. Calendar concurs:
-26.03.2020, ora 12.00 -proba scrisă;
-30.03.2020, ora 12.00 -proba practică.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se
vor depune la Biroul RUNOS și Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și
vor cuprinde următoarele acte: -cerere de
înscriere la concurs; -copie după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a
copiilor, buletin, diplomă de studii;
-autorizație de liberă practică și asigurare de răspundere civilă profesională
(malpraxis) pe anul în curs; -copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
-fișa medicală -fișa de aptitudini medicina muncii; -Curiculum Vitae; -recomandare de la ultimul loc de muncă,
acolo unde este cazul; -cazier judiciar;
-certificat de integritate comportamen-
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați – cod ﬁscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează în data de 24.03.2020 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
cabinet medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Țiglina III, str. Gheorghe Asachi nr. 11,
apartament 3, lot 3, parter, dispensar medical; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 16,76 mp,
cota indiviză de 7,23% din terenul aferent apartamentului, respectiv suprafața de 51,63 mp, precum şi cota
indiviză de 7,23% din părţile comune din bloc, respectiv suprafața de 34,65 mp, având nr. cadastral nou 103734c1-u3; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1.
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul caietului de sarcini este de 50 lei; 6.
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de caliﬁcare, în
conformitate cu documentația de participare. 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 23.03.2020, ora 13,00;
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, biroul
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar. 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedința
publică de licitație: 24.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

tală, conform Legii nr.118/2019. Taxa
concurs -100Lei. Relaţii suplimentare
referitoare la tematică și bibliografie se
pot obține de la sediul unităţii sau la
telefon: 0230.312.023, între orele 07.3016.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Centrul de Îngrijire și Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Liliești-Băicoi, cu sediul în oraș Băicoi,
str.Înfrăţirii, nr.124, jud.Prahova, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:
-Magaziner /M -1 post vacant, perioadă
nedeterminată. Condiții de participare la
concurs: Criterii generale: prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare; Criterii specifice: Pentru postul de magaziner: -Studii
medii; -Vechime în specialitatea postului
6 luni -1 an; -Dovada eliberată de la
ultimul loc de muncă în care a fost anterior încadrat, din care să rezulte dacă a
produs pagube patrimoniului instituției
respective. Proba scrisă în data de
02.04.2020, ora 10.00; Interviu în data de
06.04.2020, ora 10.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul instituției
până la data de 24.03.2020, ora 15.30.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul instituției, telefon 0244.260.691,
0787.515.288 sau la adresa de e-mail: cia.
baicoi@gmail.com, persoană de contact
Stoicescu Mihaela.
l Primăria Comunei Udești, cu sediul în
Udești, judeţul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Numele funcţiei: șofer microbuz școlar; -Număr
posturi, 1 conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 01.04.2020, ora 13.00;
-Proba interviu în data de 03.04.2020,
ora 13.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: minim
generale; -vechime: nu este cazul;
-posesor permis de conducere categoria
B, C, D, E; -atestat transport persoane.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Udești. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Udești, persoană de contact:
Apetrei Florentina Elena, telefon
0230.538.001, int.14.
l Școala Gimnazială Scărișoara, cu
sediul în localitatea Scărișoara, strada
Romanați, numărul 75, judeţul Olt,
anunță scoaterea la concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante
pe perioadă, determinată: a 2 posturi de
Expert în cadrul activitaților A2 (activități de tip școală după școală) pentru
perioada de implementare a proiectului
„Merităm să învățăm”, cod SMIS 2014+:
108177. Concursul se va desfășura astfel:

Proba interviu în data de: 01.04.2020, ora
10.00 (probă unică). Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; are cel puțin 5 ani
experiență în domeniul învățământului.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a-III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale Scărișoara
(com.Scărișoara, str.Romanați, nr.75,
jud.Olt). Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Scărișoara, persoană
de contact: Diaconu Ioana telefon:
0799.864.223, fax: 0249.533.315, E-mail:
sc_scarisoara_olt@yahoo.com.
l Primăria comunei Gighera, cu sediul
în comuna Gighera, str.Principală,
nr.184, judeţul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Referent Principal (I),
conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura la sediul Primăriei
Gighera, astfel: Proba scrisă în data de:
01.04.2020, ora 09.00; Proba interviu în
data de: 03.04.2020, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii; vechime în câmpul muncii:
minim 5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul instituției. Relaţii
suplimentare la sediul Primariei comunei
Gighera, persoană de contact: Teodorescu Cătălin, telefon/fax: 0251.353.011,
E-mail: gighera@cjdolj.ro.
l Institutul de Fonoaudiologie și
Chirurgie Funcțională- ORL „Prof. Dr.
Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. Mihail
Cioranu nr. 21, Sector 5, București, organizează în perioada 10.03- 13.04.2020, cu
respectarea Regulamentului de de organizare și desfășurare a concursului și a
examenului pentru ocuparea posturilor
vacante și temporar vacante, precum și
stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la
promovare prin examen a personalului
contractual din sistemul sanitar, aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 (*actualizată*),
cu modificările și completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi temporar vacante: •Camera de
gardă- 1 post asistent medical generalist
principal (PL); •Secţia Clinică nr. IV- 1
post asistent medical generalist (PL).
Condiţii de participare: Asistent medical
generalist principal (PL): -diplomă de
bacalaureat; -diplomă școala postliceală–
specializarea postului; -certificat de
membru OAMGMAMR+ viza anuală/
adeverinţă eliberată de OAMGMAMR;
-cunoștinţe operare PC- nivel bază;
-certificat de grad principal. Asistent
medical generalist (PL): -diplomă de
bacalaureat; -diplomă școala postliceală–
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specializarea postului; -certificat de
membru OAMGMAMR+ viza anuală/
adeverinţă eliberată de OAMGMAMR;
-cunoştinţe operare PC- nivel bază;
-vechime în specialitatea studiilorminim 6 luni. •Biroul Achiziţii Publice,
Contractare- 1 post economist specialist
I A (S): Condiţii de participare: -studii
superioare de lungă durată în profil
economic, cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitate 6 ani şi 6 luni.
Înscrierile se pot face la secretariatul
instituției pană cel târziu 17.03.2020, ora
15,00. Concursul se va desfășura la
sediul instituției, Sala de lectură, astfel:
-proba scrisă- 07.04.2020- ora 10.00;
-proba practică /interviu– 10.04.2020ora 10.00; -rezultate finale- 13.04.2020ora 14.00. Relaţii cu privire la conţinutul
dosarului de înscrierile la concurs şi
bibliografie, se găsesc pe site-ul www.
ifacforl.ro și la Biroul RUNOS, telefon
021/410.21.70 int. 172 şi 0744.346.544
-ref. Tufan Jenica, zilnic între orele
9,00–15,00.
l Institutul de Fonoaudiologie şi
Chirurgie Funcțională– ORL „Prof. Dr.
Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. Mihail
Cioranu nr. 21, Sector 5, București,
organizează în perioada 10.03–
13.04.2020, cu respectarea Regulamentului de de organizare şi desfăşurare a
concursului şi a examenului pentru
ocuparea posturilor vacante şi temporar
vacante, precum și stabilirea criteriilor
de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin
examen a personalului contractual din
sistemul sanitar, aprobat prin H.G. nr.
286/2011 (*actualizată*), cu modificările
și completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante:
•Secţia Clinică nr. I: -1 post infirmieră
(G); -1 post infirmieră debutantă (G).
•Secţia Clinică nr. II: -1 post asistent
medical generalist debutant (PL); -1 post
infirmieră (G). •Secţia Clinică nr. III: -1
post asistent medical generalist principal
(PL); -1 post îngrijitoare (G). •Secţia
Clinică nr. IV- 1 post asistent medical
generalist principal (PL); -1 post îngrijitoare (G). •Secţia A.T.I.: -1 post asistent
medical generalist principal (PL); -1 post
asistent medical generalist (PL). •U.T.S.:
-1 post asistent medical generalist (PL);
-1 post îngrijitoare (G). •Blocul
Operator: -1 post infirmieră (G); -1 post
infirmieră debutantă (G). •Spitalizare de
zi- 1 post asistent medical generalist
debutant (PL). •Laboratorul de Explorări Funcţionale- 1 post asistent fiziokinetoterapie (PL). •Laboratorul de
Radiologie- 1 post asistent de radiologie
debutant (PL). •C.P.I.I.A.M.- 1 post asistent de igienă- (PL). •Compartiment
Dietetică– 1 post asistent dietetician
principal (PL). Condiţii de participare:
Asistent medical pr. (PL): -diplomă de
bacalaureat; -diplomă şcoala postlicealăspecializarea postului; -certificat de
membru OAMGMAMR+ viza anuală/
adeverinţă eliberată de OAMGMAMR;
-cunoştinţe operare PC- nivel bază;
-dovada obţinerii gradului principal;
-vechime în specialitatea studiilorminim 5 ani. Asistent medical (PL):
-diplomă de bacalaureat; -diplomă şcoala
postliceală– specializarea postului; -certificat de membru OAMGMAMR+ viza
anuală/ adeverinţă eliberată de OAMGMAMR; -cunoştinţe operare PC- nivel
bază; -vechime în specialitatea studiilorminim 6 luni. Asistent medical debutant
(PL)- diplomă de bacalaureat; -diplomă
şcoala postliceală– specializarea
postului; -certificat de membru OAMGMAMR+ viza anuală/ adeverinţă eliberată de OAMGMAMR; -cunoştinţe
operare PC- nivel bază; -nu necesită
vechime. Infirmieră: -diploma de absol-

vire a şcolii generale; -curs de infirmieră
organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizaţi ai Ministerului Muncii, cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii;
-vechime în specialitate minim 6 luni.
Infirmieră deb.: -diploma de absolvire a
şcolii generale; -curs de infirmieră organizat de OAMGMAMR sau de furnizori
autorizaţi ai Ministerului Muncii, cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii; -nu
necesită vechime în specialitate. Îngrijitoare- diploma de absolvire a şcolii generale; -nu necesită vechime.
•Compartimentul Logopedie: -1 post
logoped debutant (S). Condiţii- studii
superioare de lungă durată în profilul
postului, cu diplomă de licenţă; -certificat de membru al Colegiului Psihologilor din România; -vechime în
specialitate maxim 6 luni. •Fișier- Informaţii- Internări: -1 post registrator
medical debutant (M). Condiţii: -studii
medii (M); -nu necesită vechime în specialitate. •Compartiment Informatică: -1
post economist I (S). Condiţii: -studii
superioare de lungă durată în profil
economic, cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni.
•Serviciul Managementul Calităţii: -1
post referent de specialitate (S). Condiţii:
-studii superioare cu diplomă de licenţăprofil juridic/ tehnic; -program de
formare în managementul calităţii în
spitale. •Serviciul Financiar– Contabilitate: -1 post şef serviciu (S). Condiţiistudii superioare de lungă durată în
profil economic, cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitate minim 2 ani. -1
post economist I (S). Condiţii- studii
superioare de lungă durată în profil
economic, cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitate 3 ani şi 6 luni.
•Compartiment Tehnic: -1 post muncitor
calificat- liftier. Condiţii: -diplomă de
absolvire a şcolii generale; -act calificare;
-autorizaţie I.S.C.I.R. valabilă (obţinută
în urma unui stagiu de pregătire de
specialitate). -1 post muncitor calificat–
instalator. Condiţii: -diplomă de absolvire a şcolii generale; -act calificare.
•Blocul Alimentar: -1 post muncitor
necalificat. Condiţii: -diplomă de absolvire a şcolii generale. Înscrierile se pot
face la secretariatul instituției până cel
târziu 24.03.2020, ora 15,00. Concursul
se va desfășura la sediul instituției, Sala
de lectură, astfel: -proba scrisă07.04.2020- ora 10.00; -proba practică/
interviu- 10.04.2020- ora 10.00; -rezultate
finale– 13.04.2020- ora 14.00. Relaţii cu
privire la conţinutul dosarului de înscrierile la concurs și bibliografie, se găsesc pe
site-ul www.ifacforl.ro și la Biroul
RUNOS, telefon 021/410.21.70 int.172 si
0744.346.544 -ref. Tufan Jenica, zilnic
între orele 9,00-15,00.
l Complexul Sportiv Național „Sala
Polivalenta” București instituţie în
subordinea Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu sediul în București, Calea
Piscului, nr.10, sector 4, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a două posturi vacante de
exectuţie de natură contractuală, după
cum urmează: -1 post „expert” grad
profesional I –studii S- Compartimentul
Achiziţii Publice; -1 post de „referent”
grad profesional IA –studii M- Serviciul
Resurse Umane, Salarizare, PatrimoniuInvestiţii și Secretariat; •Condiţii specifice privind ocuparea postului de Expert
gr. I -studii S- C.S.N. “Sala Polivalenta”
-București. a) pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echival e n t a , î n t r- u n u l d i n d o m e n i i l e : *
Domeniul fundamental (DFI)- Ştiinte
inginereşti/ Ştiinţe sociale; b) vechime în
munca: minimum 6 ani; c) vechime în
exercitarea activităţii de achiziţionare de

bunuri, servicii și lucrări: minimum 6
luni; d) curs de „expert achiziţii publice”,
finalizat cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Ministerul Muncii; e) cunoştinţe de
operare/ programare pe calculator:
Microsoft Office, Internet nivel mediu; f)
cunoaşterea unei limbi de circulaţie
internaţională; g) comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă; h)
excelente abilități de comunicare, amabilitate şi muncă în echipă; i) rezistență la
stres, f lexibilitate, atenție la detalii,
minuțios, perseverență. *în conformitate
cu HG nr. 326/2019 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de
învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020; •Condiţii specifice
privind ocuparea postului de Referent gr.
IA -studii M- C.S.N. “Sala Polivalenta”
-București. a) pregătirea de specialitate:
studii medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; b) vechime în muncă:
minimum 10 ani; c) cunoştinţe temeinice
privind managementul documentelor şi
standardele de control intern managerial
pe care toate entităţile publice trebuie să
le urmeze; d) cunoștinţe de gramatică,
operare/ programare pe calculator:
Microsoft Office, Internet nivel avansat;
e) experienţă în comunicare relaţii
publice şi protocol; f) cunoaşterea unei
limbi de circulaţie internaţională; g)
comportament profesional integru şi
conduită ireproşabilă; h) excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă
în echipă; i) rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență, o memorie bună, răbdare,
încredere. Concursul va consta în trei
etape succesive, după cum urmează:
•selecția dosarelor; •proba scrisă; •interviul; Proba scrisă va avea loc în data de
01.04.2020 ora 10.00, la sediul Complexului Sportiv Național „Sala Polivalenta” București, Calea Piscului, nr.10,
sector 4. Interviul se va desfăşura într-un
termen de maximurn 4 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise. În
vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând
cu 11.03.2020 până la data de 24.03.2020
inclusiv, între orele 10.00-14.00, la sediul
Complexului Sportiv Național „Sala
Polivalenta” București, Calea Piscului,
nr. 10, sector 4, et. I, cam. I.1-“Resurse
Umane”; Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
021316.72.76, e-mail: csn.salapolivalenta@mts.ro/ secretariat@salapolivalenta.ro.
l Anunț de concurs: Direcţia Asigurare
Logistică Integrată scoate la concurs, în
vederea încadrării, pe perioadă determinată -6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007,
O.m.a.i. nr. 291/2011 şi Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr.
II/1620/2015, toate cu modificările și
completările ulterioare, următoarele
posturi vacante de personal contractual
din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire
şi Recuperare/Refacere a Capacității de
Muncă “Meridian” -Mamaia, ”Diana”
-Saturn și ”Piersicul” -Neptun, jud.
Constanța: Centrul de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
“Meridian” Mamaia: -22 posturi de
muncitor calificat IV-I (ospătar), poz.
622-643 -studii gimnaziale şi curs/calificare în meseria de ospătar; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -12
posturi de muncitor de necalificat II-I deservire restaurant, poz. 665-676 -studii
gimnaziale; nu se solicită vechime în
muncă; -16 posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 445-460 -studii gimnaziale;
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nu se solicită vechime în muncă; -2
posturi de muncitor de necalificat II-I deservire hotel, poz. 465-466 -studii
gimnaziale; nu se solicită vechime în
muncă. Centrul de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
“Diana” Saturn: -20 posturi de muncitor
calificat IV-I (ospătar), poz. 678-697
-studii gimnaziale şi curs/calificare în
meseria de ospătar; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -1
post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), poz. 478
-studii gimnaziale şi calificare de electrician; nu se solicită vechime în muncă şi/
sau specialitate; -1 post de muncitor
calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze), poz. 477 -studii
gimnaziale şi calificare de instalator
sanitar şi gaze; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -15 posturi de
îngrijitor (cameristă), poz. 481-495
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime
în muncă; -13 posturi de muncitor necalificat II-I –deservire restaurant, poz.
718-730 -studii gimnaziale; nu se solicită
vechime în muncă; -5 posturi de
muncitor necalificat II-I – deservire
hotel, poz. 503-507 -studii gimnaziale; nu
se solicită vechime în muncă. Baza de
Pregătire şi Recuperare/Refacere a
Capacității de Muncă “Piersicul”
Neptun: -4 posturi de muncitor calificat
IV-I (ospătar), poz. 731-734 -studii
gimnaziale şi curs/calificare în meseria
de ospătar; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -3 posturi de
îngrijitor (cameristă), poz. 509-511-studii
gimnaziale; nu se solicită vechime în
muncă; -1 post de muncitor necalificat
II-I –deservire hotel, poz. 514 -studii
gimnaziale; nu se solicită vechime în
muncă; -2 posturi de muncitor necalificat
II-I –deservire restaurant, poz. 737-738
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime
în muncă. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor depune dosarul de concurs
la centrul în cadrul căruia este prevăzut
postul vacant, până la data de
24.03.2020, ora 16.00. Concursurile se
vor desfăşura la sediul Centrului de
Pregătire şi Recuperare/Refacere a
Capacității de Muncă ”Meridian” Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel
Meridian), județul Constanța și vor
consta în: Proba practică: 28.04.2020
Orele de desfăşurare a probei: -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I
(ospătar) ora 9.00; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (electrician de
întreținere şi reparații) ora 9.00; -pentru
posturile de muncitor necalificat II-I –
deservire hotel ora 9.00; -pentru posturile
de îngrijitor (camerista) ora 12.00;
-pentru posturile de muncitor necalificat
II-I –deservire restaurant ora 12.00;
-pentru postul de muncitor calificat IV-I
(instalator instalații tehnico-sanitare şi
de gaze) ora 11.00. Interviul: 05.05.2020
Orele de desfăşurare a probei: -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I
(ospătar) ora 9.00; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I. (electrician de
întreținere şi reparații) ora 9.00; -pentru
posturile de muncitor necalificat II-I –
deservire hotel ora 9.00; -pentru posturile
de îngrijitor (camerista) ora 12.00;
-pentru posturile de muncitor necalificat
II-I –deservire restaurant ora 12.00;
-pentru postul de muncitor calificat IV-I
(instalator instalații tehnico-sanitare şi
de gaze) ora 11.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00–15.00, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane
al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. București, str. Eforie, nr.3
sector 5, de pe pagina de internet a
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţi-
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unea Anunţuri carieră sau de la sediul
Centrului de Pregătire şi Recuperare /
Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, tel.
0241.831.888.
l Anunț de concurs: Direcţia Asigurare
Logistică Integrată scoate la concurs, în
vederea încadrării, pe perioadă determinată -6 (șase) luni, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007,
O.m.a.i. nr. 291/2011 şi Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U. nr.
II/1620/2015, toate cu modificările și
completările ulterioare, următoarele
posturi vacante de personal contractual
din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire
şi Recuperare/Refacere a Capacității de
Muncă ”Meridian” -Mamaia, ”Diana”
-Saturn și ”Piersicul” –Neptun, jud.
Constanța: Centrul de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia: -7 posturi de
muncitor calificat IV-I (bucătar), poz.
650-656 -studii gimnaziale şi curs/calificare în meseria de bucătar; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -1
post de bufetier (barman), poz. 659
-studii gimnaziale şi curs/calificare de
barman/bufetier/ lucrător în alimentație
publică; nu se solicită vechime în muncă
şi/sau specialitate; Centrul de Pregătire
şi Recuperare/Refacere a Capacității de
Muncă ”Diana” -Saturn: -2 posturi de
referent II-IA, poz. 470-471 -studii
liceale cu diplomă de bacalaureat şi curs
contabilitate sau liceul economic cu
diplomă de bacalaureat, cu competențe
în contabilitate; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -5 posturi de
funcționar (la recepție), poz. 472-476
-studii liceale cu diplomă de bacalaureat,
calificare de recepționer/curs de recepționer şi cunoştințe operare programe (MS
Office – Word); nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -2 posturi de
muncitor calificat IV-I (fochist), poz.
479-480 - studii gimnaziale, calificare de
fochist și autorizație ISCIR, atestat
fochist clasa C; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -11 posturi de
muncitor calificat IV-I (bucătar), poz.
702-712 - studii gimnaziale şi curs/calificare în meseria de bucătar; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -3
posturi de bufetier (barman), poz.
715-717 -studii gimnaziale şi curs/calificare de barman/bufetier/lucrător în
alimentație publică; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -1
post de paznic, poz. 502 -studii gimnaziale şi atestat profesional de paznic/
agent de pază/agent de securitate; nu se
solicită vechime în muncă şi/sau specialitate. Baza de Pregătire și Recuperare/
Refacere a Capacității de Muncă ”Piersicul” -Neptun: -2 posturi de muncitor
calificat IV-I (bucătar), poz. 735-736 studii gimnaziale şi curs/calificare în
meseria de bucătar; nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii
vor depune dosarul de concurs la centrul
în cadrul căruia este prevăzut postul
vacant, până la data de 24.03.2020, ora
16.00. Concursurile se vor desfăşura la
Centrul de Pregătire şi Recuperare /
Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian”, stațiunea Mamaia, jud.
Constanţa, b-dul Mamaia (hotel Meridian) şi vor consta în: Proba scrisă:
04.05.2020 Orele de desfăşurare a probei:
-pentru posturile de referent II-IA ora
9.00; -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 9.00; -pentru
postul de paznic ora 9.00; -pentru posturile de bufetier (barman) ora 11.00;
-pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (fochist) ora 11.00; -pentru posturile
de funcționar (recepție) ora 12.00. Inter-
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viul: 08.05.2020. Orele de desfăşurare a
probei: -pentru posturile de referent
II-IA ora 9.00; -pentru posturile de
muncitor calificat IV-I (bucătar) ora
9.00; -pentru postul de paznic ora 9.00;
-pentru posturile de bufetier (barman)
ora 11.00; -pentru posturile de muncitor
calificat IV-I (fochist) ora 11.00; -pentru
posturile de funcționar (recepție) ora
12.00. Relaţii suplimentare privind
condiţiile de participare, documentele
necesare, bibliografia şi tematica se pot
obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00–15.00, la tel. 021. 303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr. 3
sector 5, de pe pagina de internet a
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la sediul
Centrului de Pregătire şi Recuperare /
Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, tel.
0241.831.888.
l Anunț de concurs: Direcţia Asigurare
Logistică Integrată scoate la concurs, în
vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr.
291/2011 şi Dispoziției directorului
general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015,
toate cu modificările şi completările ulterioare, două posturi vacante de personal
contractual din cadrul Serviciului
Hrănire -Biroul Hrănire Centre şi Baze de
Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă -Centrul de Pregătire şi
Recuperare/Refacere a Capacității de
Muncă ”Meridian” -Mamaia: -1 post de
muncitor calificat IV-I (ospătar), poziţia
621 din statul de organizare al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată - studii
gimnaziale şi curs/calificare în meseria de
ospătar; nu se solicită vechime în muncă
şi/sau specialitate; -1 post de muncitor de
necalificat II-I – deservire restaurant,
poziția 664 din statul de organizare al
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime
în muncă. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor depune dosarul de concurs
la sediul Centrului de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia
(hotel Meridian), județul Constanța, până
la data de 24.03.2020, ora 16.00. Concursurile se vor desfăşura la sediul Centrului
de Pregătire şi Recuperare /Refacere a
Capacității de Muncă ”Meridian”
-Mamaia, jud. Constanţa, b-dul Mamaia
(hotel Meridian) şi vor consta în susținerea următoarelor probe: Proba practică:
04.05.2020. Orele de desfăşurare a probei:
-pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (ospătar) ora 13.00; -pentru postul de
muncitor necalificat II-I –deservire restaurant ora 13.00. Interviul: 08.05.2020.
Orele de desfăşurare a probei: -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I
(ospătar) ora 13.00; -pentru posturile de
muncitor necalificat II-I –deservire restaurant ora 13.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00–15.00, la tel. 021. 303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane
al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr. 3
sector 5, de pe pagina de internet a
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la sediul
Centrului de Pregătire şi Recuperare /
Refacere a Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, tel.
0241.831.888.
l Anunț de concurs: Direcţia Asigurare
Logistică Integrată scoate la concurs, în
vederea încadrării, pe perioadă nedeter-

minată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.m.a.i. nr.
291/2011 şi Dispoziției directorului
general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015,
toate cu modificările şi completările
ulterioare, un post vacant de personal
contractual - referent II-IA din cadrul
Serviciului Administrare Spații de
Cazare - Biroul Administrare Spații de
Cazare - Centrul de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia, poziţia 425 din
statul de organizare al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat şi curs de contabilitate sau liceul economic cu diplomă
de bacalaureat, cu competențe în contabilitate. Nu se solicită vechime în muncă
şi/sau specialitate. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor depune dosarul
de concurs la sediul Centrului de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității
de Muncă ”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meridian), județul
Constanța, până la data de 24.03.2020,
ora 16.00. Concursul se va desfăşura la
sediul Centrului de Pregătire şi Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa,
b-dul Mamaia (hotel Meridian) şi va
consta în susținerea următoarelor probe:
1. Probă scrisă: 28.04.2020, ora 13.00. 2.
Interviu: 05.05.2020, ora 13.00. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00–15.00, la tel.
021. 303.70.80 interior 30434 -Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare
Logistică Integrată din mun. Bucureşti,
str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de
internet a M.A.I., la adresa www.mai.
gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de
la sediul Centrului de Pregătire şi Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă
”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa,
tel. 0241.831.888.
l UM 01867 din Ministerul Apărării
Naţionale organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
de personal civil contractual: -un post de
Șef birou gr.I în cadrul compartimentului financiar-contabil, birou drepturi
băneşti, studii superioare în domeniul
economic şi o vechime în muncă şi în
domeniul economic de minim 2 ani,
astfel: -27.04.2020, ora 10.00 -proba
scrisă; -04.05.2020, ora 10.00 -interviul;
-data-limită de depunere a dosarelor
-23.03.2020, ora 15.30. -un post de
Contabil I în cadrul compartimentului
financiar -contabil, birou contabilitate,
studii medii în domeniul economic sau
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a
studiilor medii şi a unui curs de perfecționare în domeniul economic, cu o
vechime în muncă şi în domeniul
economic de minim 3 ani şi 6 luni, astfel:
-27.04.2020, ora 10.00 -proba scrisă;
-04.05.2020, ora 10.00 –interviul; data-limită de depunere a dosarelor
-23.03.2020, ora 15.30. Depunerea dosarelor se va face la sediul UM 01867
Mihai Bravu, str.Gării, nr.2, Mihai
Bravu, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Organizarea
concursului se va face la UM 01835
Bucureşti, Șoseaua Bucureşti-Ploieşti
km.10,5, Sector 1, Bucureşti. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
0744.877.827/interior 1105206.
l Institutul Național de Endocrinologie
„C.I.Parhon”, cu sediul în Bucureşti,
B-dul.Aviatorilor, nr.34-38, Sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale vacante,
perioadă nedeterminată, în conformitate
cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
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respectiv: Biroul achiziții publice,
contractare -1 (unu) post, Referent de
specialitate IA, nivel studii S, perioadă
nedeterminată. Selecția dosarelor
-25.03.2020. Proba scrisă -01.04.2020,
ora 10.00. Probă interviu -07.04.2020,
ora 10.00. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs -24.03.2020, ora
14.00. Relații suplimentare -Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 23 acțiuni nominative Compania
Industrială Grivița SA la prețul de
4Euro/ bucată. Tel.0742.130.657.

CITAŢII
l Numita Făgărăşanu Angela, în calitate de succesoare a defunctei Brehuescu
Magdalina, decedată la data de
17.06.2019, în localitatea Braşov, este
citată la data de 23.03.2020, ora 14:00, la
S.P.N. Beschia şi Vrabie, cu sediul în
Braşov, Str. de Mijloc, nr. 42, județul
Braşov, în vederea deschiderii dezbaterii
succesorale a defunctei mai sus menționate.
l Se citează Crețan Diana Maria, din
com. Băleşti, sat Stolojani, în calitate de
pârâtă, în data de 02.04.2020, la Judecătoria Tg-Jiu, în dosar nr. 7592/318/2019,
având ca obiect partaj succesoral.
l Se citează pârâtul Fegyver Zoltan în
dosarul 12846/197/2019 pentru
03.04.2020 ora 9.00 în proces cu Fegyver
Csaba în dosarul de succesiune la Judecătoria Braşov.
l Muti Doina Alina, domiciliată în
Turnu Măgurele, str. Investițiilor, nr. 10,
județul Teleorman, cheamă în judecată
pe Mustafa Gheorghe Remus, domiciliat
în Turnu Măgurele, str. Primăverii, nr.
63, județul Teleorman, în dosar civil nr.
697/329/2019, la Judecătoria Turnu
Măgurele, având ca obiect stabilire
domiciliu minor şi exercitare autoritate
părintească exclusivă pentru minorul
Mustafa Nicolas Mateo, cu termen de
judecată la 07.04.2020.
l Cojocaru Stelică este citat la Judecătoria Săveni în 07.05.2020, ora 8.30 în
dosarul nr. 602/ 297/ 2019 în calitate de
pârât.
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este citată
la Judecătoria Dorohoi la data de
01.04.2020 pentru “succesiune”.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment in forma simplificata a
debitorului SC Ingrid Spedition Logistic
AG SRL, CIF: 36028525, J3/856/2016,
dosar nr. 397/1259 anul 2019 –Tribunalul
Specializat Arges. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 03.02.2020;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 14.02.2020; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar şi pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor la 11.03.2020.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Notificare: Subscrisa Licev Grup
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin;
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică începerea procedurii de lichidare şi
radiere împotriva debitorului S.C.
Passau Studio S.R.L., prin Rezoluția nr.
51/09.01.2020 pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, în Dosarul
119/08.01.2020. Debitoarea are sediul
social în Resita, str. Libertatii, bl. B6,
parter, jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul
Comerţului J11/680/2004, CUI
16730745. Creditorii debitorului S.C.
Passau Studio S.R.L pot depune creanțele deţinute faţă de debitoare, însoţite
de documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen maxim
de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Unitate pentru spalare si granulare
mase plastice, propus pentru a fi amplasate in municipiul Arad, Str. Podului Nr.
F.N, C.F. nr. 305046, Arad, jud. Arad.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, jud.
Arad, in zilele de luni pana vineri, intre
orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.
anpm.ro. Publicul interest poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.
l Mara Logistics Quality SRL, cu sediul
în mun.Bucureşti, Sector 3, str.Drumul
între Tarlale, nr.160-174, parcela 2, Corp
B, Depozitul 6, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
„Alipire terenuri şi construire imobil cu
funcțuinea de hală de depozitare
mărfuri generale, birouri P+1E, împrejmuire şi utilități”, propus a fi amplasat
în județul Ilfov, comuna Cernica, identificat prin nr.cadastrale 56201 şi 56357.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
din Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6,
Bucureşti, şi la sediul Mara Logistics
Quality SRL, în mun.Bucureşti, Sector 3,
str.Drumul între Tarlale, nr.160-174,
parcela 2, Corp B, Depozitul 6, în zilele
de luni până vineri, între 09.00 şi 12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni,
nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu
pentru obiectivul „Penny Market”,
amplasat în Botoşani, str. Nicolae Iorga,
nr. 4, județul Botoşani. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului privind activitatea menționată vor
fi transmise în scris şi sub semnătură la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, nr. 44, județul
Botoşani, în zilele de luni - joi, între orele
8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00 14.00.

SOMAŢII
l Conform dispoziţiilor art. 1052 alin. 2
Cod procedură civilă şi somaţiei pentru
reclamanta Motoi Bârlez Marcela din
Braşov pentru dosarul 871/293/2019
privind uzucapiunea de jumătate din
imobilele teren extravilan situate în satul
Mercheaşa comuna Homorod C.F.
101657 cad. 101657 7100 mp şi C.F.
101660 nr. cad. 101660 suprafaţă 8900
mp.

GATA!
Simplu, nu?

l Judecătoria Ineu. Dosar nr.1074/
246/2019*. Somație. Prin cererea înregistrată sub dosar nr.1074/246/2019*
privind pe petentul Coraş Dorin, care
solicită înscrierea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
situat în Stoineşti, nr.70 (nr. adm. vechi
37) identificat în CF302789 Craiva (CF
vechi 141 Sotineşti), nr. top 112, 113, 114
compus din 1.651mp, intravilan, cu casa
asupra căreia figurează ca proprietar
tabular sub B1 Pinte Ioan, decedat la
data de şi sub B2 Trînc Maria. În urma
acesteia, în baza art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, sunt somați toți cei
interesați DE ÎNDATĂ să înainteze
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în
caz contrar, în termen de o lună de la
această ultimă publicare se va proceda la
soluționarea cererii. Prezenta somație se
va publica timp de o lună la avizierul
Judecătoriei Ineu şi la Primăria
Comunei Craiva. Judecător, Pătru Lavinia-Gabriela, Grefier, Kis Lăcrimioara.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie
al societăţii Donaris Tours SRL cu sediul
în Bucureşti, Șoseaua Virtuţii, nr.7, bl.
R3, scara 2, parter, Spaţiul S3, sector 6,
având J40/4980/1998, CUI RO 10595925,
convoacă convoacă Adunările Generale
Ordinară şi Extraordinară ale Asociaților,
în şedinţa ordinară în data de 24.03.2020,
ora 10 (AGA Ordinară) şi respectiv ora
10,30 (AGA Extraordinară), la Sala de
conferințe şi întruniri situată la etajul X
al clădirii-„Centru de Afaceri” din
Piteşti, Bld. I.C. Brătianu, nr. 50-52, Jud.
Argeş, cu următoarea ORDINE DE ZI:
Adunarea generală ordinară: 1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului
de gestiune asupra activităţii economico-financiare la 31 decembrie 2019; 2)
Prezentarea, discutarea şi aprobarea
raportului cenzorilor încheiat în urma
verificării asupra activităţii economico-financiare pe anul 2019; 3)Prezentarea,
discutarea şi aprobarea Bilanţului
Contabil şi a Contului de Profit şi Pierderi pe anul 2019; 4)Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli pe anul 2020; 5) Prezentarea,
discutarea şi aprobarea programului de
investiţii pe anul 2020; 6) Stabilirea bugetului pe anul 2020 pentru administratori
şi cenzori; 7) Diverse probleme în competența de rezolvare a Adunării Generale a
Asociaților. Adunarea generală extraordinară: 1) Prezentarea şi ratificarea Hotărârilor luate de Consiliul de Administraţie
al societăţii în intervalul scurs de la
ultima Adunare a Asociaţilor până la
data prezentei; 2)Mandatarea Consiliului
de Administraţie pentru a negocia şi
încheia în numele şi pe seama societăţii
acte juridice prin care să dobândească
bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze,
să închirieze, să schimbe ori să constituie
în garanţie bunuri aflate în patrimoniul
societăţii indiferent de valoarea acestora
precum şi pentru negocierea şi semnarea
în numele şi pentru societate a actelor
adiţionale pentru prelungirea/modificarea
facilităților de credit şi a garanţiilor
aferente, angajate de societate la diverse
bănci sau a actelor necesare pentru
contractarea unor facilităţi de credit noi
de la unităţile bancare. 3) Aprobarea
notificării creditorilor cu privire la eventuala intenţie de a distribui dividende; 4)
Stabilirea beneficiarului real, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019;
5) Aprobarea modificării prevederilor art.
37 din Statutul societăţii, care va avea
următorul cuprins: “Art. 37 Procesul
verbal constatator al lucrărilor adunării
generale, cuprinzând hotărârile luate şi
declaraţiile făcute de asociaţi se întocmeşte de secretar şi se semnează de către
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preşedinte şi secretar. La procesul verbal
se anexează actele privind convocarea şi
listele de prezenţa ale asociaţilor”; 6)
Aprobarea actualizării actului constitutiv
al societăţii ca urmare a modificărilor
intervenite; 7) Împuternicirea persoanelor
care vor efectua actualizarea actului
constitutiv precum şi a celor care vor
efectua operațiunile prevăzute de lege în
fața ORC Argeş; 8) Diverse probleme în
competența de rezolvare a Adunării Generale a Asociaților. În situaţia neintrunirii
quorumului statutar la prima şedinţă, se
anunță a II-a convocare a Adunărilor
Generale ale Asociaților pentru data de
24.03.2020 ora 10 (AGA Ordinară) şi
respectiv 10,30 (AGA Extraordinară), în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu data publicării prezentei, Convocatorul, situaţiile financiare anuale,
raportul anual al Consiliului de Administraţie şi al cenzorilor, textul integral al
documentelor şi materialelor informative
cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi
care urmează a fi prezentate Adunării
Generale precum şi proiectul de hotărâre a
AGA sunt puse la dispoziţia asociaţilor la
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, între
orele 10-14, unde pot fi consultate şi
completate de aceştia. Preşedinte C.A.
l În conformitate cu art.31(1) al Actului
constitutiv şi prevederile O.U.G. nr.
99/2006, privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile şi completările ulterioare, precum şi
ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Banca Cooperatistă Victoria Bucuresti, cu sediul în Calea
Moşilor, nr.294, bl.42, parter, sector 2, CUI
2623412, nr. de ordine în registrul comerţului J40/20678/1992, prin Consiliul de
Administrație: Convoacă Adunarea Generală a Membrilor Cooperatori ai Băncii
Cooperatiste Victoria Bucureşti care va
avea loc în data de 10.04.2020, ora 11.30 în
sediul social al Băncii Cooperatiste
Victoria Bucureşti din Calea Moşilor, nr.
294, Bl.42, parter, sector 2, Mun. Bucureşti, având următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi
rezultatele economico- financiare obţinute
în anul 2019; 2. Aprobarea raportului
auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2019 şi la concluziile
rezultate în urma verificării bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale
băncii cooperatiste pe anul 2019; 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020 şi a programului de activitate
pentru realizarea prevederilor acestuia; 5.
Descărcarea de gestiune a membrilor
consiliului de administraţie; 6. Ratificarea
hotărârilor Consiliului de administraţie
luate în cursul anului 2019, în baza delegării de competenţă primită de la
Adunarea Generală; 7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii
cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale
acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările
emise de CREDITCOOP; 8. Aprobarea
vânzării şi/sau cumpărării unor active; 9.
Aprobarea programului de investiţii pe
anul 2020 şi a surselor de finanţare ale
acestuia; 10. Desemnarea ca oricare dintre
membrii consiliului de administraţie să
efectueze formalităţile legale ce se impun
pentru înregistrarea, menţionarea sau
publicarea hotărârilor adoptate de
adunarea generală la registrul comerţului,
precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalităţilor
menţionate anterior. 11. Adoptarea Hotărârii adunării generale. În cazul în care nu
vor fi întrunite condiţiile de cvorum, a

doua adunare generală se convoaca pentru
data de 11.04.2019 la aceeaşi locaţie,
aceeaşi ora şi aceeaşi ordine de zi conform
art.112 alineat 2 din Legea 31/1990. Preşedintele Consiliului de Administraţie
Pataliu Razvan Ionut.
l Subscrisa, CITR Filiala Bucureşti
SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara
Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2,
înmatriculată la Registrul Societăţilor
Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP
0401/2009, având Cod de Identificare
Fiscală RO 26171764, numită în calitate
de administrator judiciar al societăţii
IPTANA S.A. -în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul
în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu
36, sector 1, înregistrată în Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, având număr de ordine în
Registrul Comerţului nr. J40/1747/1991 şi
CUI 1583816, prin Încheierea de şedință
pronunţată la data de 23.06.2017, în
dosarul nr. 21477/3/2017, af lat pe rolul
Tribunalului Bucureşti- Secţia a-VII-a
Civilă, în temeiul art. 58 alin.1 lit.g) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
art. 117 şi urm. din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
şi ale art.13 din Statutul IPTANA SA,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor IPTANA SA pentru
data de 14.04.2020, ora 14.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, B-dul Dinicu
Golescu nr.36, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii, la sfârşitul zilei de 14.03.2020,
considerate ca dată de referinţă pentru
aceasta adunare, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea modificării
art.11- Cesiunea acţiunilor din Statutul
societăţii, prin eliminarea alineatelor 3–10
ale art.11 şi înlocuirea lor cu un paragraf
nou, astfel încât conţinutul art.11 va fi
următorul: “Acţiunile sunt indivizibile cu
privire la societate, care recunoaşte pentru
fiecare acţiune un singur proprietar. SC
IPTANA SA fiind o societate de tip închis,
tranzacţionarea acţiunilor nu se poate
face prin procedura unei oferte publice de
valori mobiliare sau prin intermediul
societăţilor de investiţii financiare care
funcţionează pe pieţele reglementate.
Acţiunile societăţii pot fi transferate
conform prevederilor legale.” 2. Împuternicirea persoanei care va aduce la îndeplinire orice act sau formalitate cerute de
lege pentru înregistrarea şi aducerea la
îndeplinire a hotărârilor AGA, inclusiv
formalităţile de publicare şi înregistrare a
acestora la Registrul Comerţului sau orice
altă instituţie publică. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru validitatea deliberărilor adunării generale
extraordinare, la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGA, după caz, pentru
data de 15.04.2020, ora 14.00, având
aceeaşi ordine de zi. Cea de-a doua
şedinţă AGA, va avea loc la aceeaşi
adresă, respectiv, Bucureşti, B-dul Dinicu
Golescu nr.36, sector 1. Formularele de
procuri se pot obţine de la sediul IPTANA
S.A. începând cu data de 16.03.2020 şi se
vor depune completate şi semnate la
sediul societăţii până la data de
13.04.2020.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica Renault Trafic
proprietatea debitoarei S.C. LUPU SRL,
la pretul de 3.135 EURO plus TVA pret
redus cu 5%. Licitatia va avea loc in zilele
de 11, 12 si 13 martie 2020, orele 15 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se

pot obtine de la sediul lichidatorului
judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Anunţ anulare supraoferta din data de
09.04.2020. Avand in vedere eroarea strecurata la paragraful nr. 5 din Anuntul de
vanzare cu supraofertare publicat in
cotidianul de largă circulație Jurnalul
National din data de 04.03.2020 si
06.03.2020, in ziarul Bursa din data de
05.03.2020, in ziarul Infostar din data de
05.03.2020 si in ziarul Piata Severineana
din data de 06.03.2020, respectiv “Pasul
de supraofertare va fi în cuantum de
10.000 lei pret neafectat de TVA, prețul
total oferit cu titlu de supraofertă fiind
610.000 lei pret neafectat de TVA (
600.000 lei pret neafectat de TVA + 10
%), crescând în mod succesiv pentru
fiecare supraoferta cu 10 % din prețul cel
mai mare oferit în condițiile din regulamentul de vanzare (cu paşi de supraofertare de 10 %)”, in sensul ca in loc de pas
de supraofertare in suma de 10.000 lei, a
fost trecut din eroare pas de supraofertare de 10%, pas de supraofertare ce nu
coincide cu regulamentul de valorificare
aprobat in adunarea creditorilor din data
de 20.02.2020, debitorul SC Ortoptimed
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi,
înregistrată în Registrului Comerţului
sub nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr.
8347596, aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata
de asociat coordonator Popescu Emil, cu
sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi in
dosarul nr. 5772/101/2013 afalat pe rolul
Tribunalului Mehedinti, anunta anularea
sedintei de supraofertare din data de
09.04.2020 orele 12.00 pentru bunul
imobil: Proprietate imobiliară de tip rezidenţial (casa de locuit)compusa din casă
cu regim de înălţime S+P nr. cadastral
1272-C1, în suprafaţă construită de
467,88 mp si suprafata utila in suprafata
de 339.47 mp formată din subsol avand 2
camere, 2 debarale, hol si casa scării in
suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4
camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol,
cămară, bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren in
suprafata de 758,00 mp, situată în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I,
nr. 73, judeţul Mehedinţi; Carte Funciara
nr. 52433 – Dr.Tr.Severin, nr. cadastral
1272, Nr. CF vechi 9476 din proprietatea
debitorului SC Ortoptimed SRL. Lichidatorul judiciar precizeaza faptul ca
Anuntul de vanzare prin supaofertare va
fi publicat in formatul corect in perioada
imediat urmatoare. Relaţii la telefoanele:
0742592183 fax 0252354399; email:
office@consultant-insolven.ro sau la
sediul lichidatorului din localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvență SPRL Asociat coordonator Emil Popescu.
l Consiliul Local al comunei Bughea de
Sus, cu sediul în comuna Bughea de Sus,
judetul Arges, strada Valea Silistii nr.229,
tel. 0248 555095, fax 0248 555095, anuntă
organizarea licitatiei publice cu ofertă în
plic pentru inchirierea unui spatiu în
suprafată de 134 mp situat la parterul
cladirii fosta Cooperativa, aflate în domeniul public al localitătii, situat în intravilanul acesteia.Pretul de pornire la licitatie
este stabilit după cum urmează: -4,20 lei /
mp; Durata inchirierii este de 6 ani.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data
de 06 aprilie 2020, orele 11.00 la sediul
Primăriei comunei Bughea de Sus.Caietul
de sarcini poate fi cumpărat până în data
de 03.04.2020, luni – vineri, orele 09.00 14.00, de la sediul primăriei, contrava-
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loarea unui caiet de sarcini este de 10 lei.
Taxa de participare la licitatie este de 100
lei si va fi achitată până în data de
03.04.2020 la caseria Primăriei comunei
Bughea de Sus.Documentele de înscriere
la licitatie, împreună cu actele doveditoare ale efectuării plătilor, vor fi depuse
până la data de 06.04.2020, orele 10.00 la
Registratura din cadrul Primăriei
comunei Bughea de Sus, într-un singur
exemplar.Clarificări cu privire la cele de
mai sus se pot obtine la sediul primăriei
comunei Bughea de Sus până la data de
03.04.2020 orele 14.00.
l În conformitate cu prevederile OUG
nr.51/2019, Ordinul nr.1158/2336/2019,
Hotărârea Consiliului Județean Satu
Mare nr.24/2020, Consiliul Județean Satu
Mare oferă pentru atribuire directă pe
perioadă determinată cu posibilitatea
prelungirii până la 12 luni în cazul neatribuirii prin procedură electronică a traseului nr.81 Satu Mare -Ardud -Baba Novac
din programul de transport județean
după următorul calendar: -10.03.202016.03.2020 -perioada de depunere a ofertelor; -17.03.2020 -evaluarea ofertelor;
-18.03.2020 -afişarea rezultatelor. Operatorii de transport interesați vor depune
până la data de 16.03.2020 la registratura
Consiliului Județean Satu Mare din P-ța
25 Octombrie nr.1, Satu Mare, județul
Satu Mare, următoarele documente:
-cerere/solicitare atribuire traseu județean; -lista autovehiculelor cu care operatorul participă la procedura de atribuire;
-copie după licența comunitară pentru
transportul de persoane; -copie certificat
de inmatriculare a autovehiculului; -copie
carte de identitate a autovehiculului;
-copie certificat de clasificare care atestă
categoria autovehiculului; -copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului şi actul de numire al
administratorului; -certificat eliberat de
autoritățile competente, care să ateste
lipsa datoriilor restante către bugetul
general consolidat, la momentul depunerii documentelor; -certificat eliberat de
autoritățile competente, care să ateste
lipsa datoriilor restante către bugetul
local, la momentul depunerii documentelor; -declarație pe proprie răspundere
privind conformitatea documentelor;
-declarație pe propria răspundere din
care să rezulte că autovehiculul este liber
de alte sarcini de transport. Documentele
solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora şi vor fi depuse
la Registratura Consiliului Județean Satu
Mare în plic închis pe care se va
menționa: denumirea operatorului, date
privind identificarea operatorului, denumirea traseului județean pentru care se
face cererea, datele de contact ale autorității contractante. Criteriile de evaluare şi
metodologia de punctare privind criteriile
de evaluare sunt cele prevăzute în anexele
nr.3 şi nr.4 din Ordinul 1158/2336/2019.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.
Barajului, nr.4, județul Neamț, cod fiscal:
2614392, telefon: 0233.254.310, interior
107, fax: 0233.254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.ro, e-mail persoană de
contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul vânzării, în special descrierea şi
identificarea bunurilor care urmează să
fie vândute: Teren, în suprafaţă de
111mp, situat în intravilan Bicaz, str.
Dimitrie Leonida, oraş Bicaz, N.C.53448.
Teren, în suprafaţă de 451mp, situat în
intravilan Bicaz, str. Dimitrie Leonida,
oraş Bicaz, N.C.53447. Teren, în suprafaţă de 15mp, situat în intravilan Bicaz,
Aleea Teilor, oraş Bicaz, N.C.53437.
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Teren, în suprafaţă de 214mp, situat în
intravilan Bicaz, str. Paltinului, pct.„Vis a
Vis N.C.P.=1303”, oraş Bicaz, N.C.53117.
Teren, în suprafaţă de 320mp, situat în
intravilan Bicaz, str. Paltinului, pct.„Vis a
Vis N.C.P.=605”, oraş Bicaz, N.C.53112.
Teren, în suprafaţă de 32mp, situat în
intravilan Dodeni, str. Păltiniş, pct. bloc
MAI, oraş Bicaz, N.C.50891. Teren, în
suprafaţă de 35mp, situat în intravilan
Dodeni, str. Păltiniş, pct.„Bloc MAI”,
oraş Bicaz, N.C.50895. Bunurile care
urmează sa fie vândute, conform HCL
nr.94 din 29.08.2019, HCL nr.127 din
31.10.2019 şi OUG 57/2019, aparțin
domeniului privat al Oraşului Bicaz. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul
Primăriei Oraşul Bicaz. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Administrarea
Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr.4, județul Nemaț. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se
ridică de la sediul instituției: prețul
caietul de sarcini este de 30Lei/exemplar,
ce se achită la casierie, sau în contul
RO66TREZ4945006XXX000058. 3.4.
Dată-limită privind solicitarea clarificărilor: 20.03.2020, ora 13.30. 4. Informații
privind ofertele: conform caietului de
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 02.04.2020, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăria Oraşului Bicaz, cu
sediul în Bicaz, Barajului, nr. 4, județul
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în
care treuie depusă fiecare ofertă: Intr-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data şi locul la care se va desfăşură
sedința publică de deschidere a ofertelor:
02.04.2020, ora 13.00, Primăria Oraşului
Bicaz, cu sediul în Bicaz, Barajului, nr.4,
județul Neamț, Birou UAT. 6.Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra
Neamț, B-dul Decebal, nr.5, telefon:
0233.212.717, fax: 0233.232.363, e-mail:
tr-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instanțele
abilitate, în vederea publicării:
07.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto – transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Popa Costin-Adrian. Se declară nul.
l Pierdut document inregistrare sanitara
veterinara nr.143/04.10.2016 eliberata de
DSVSA Prahova, titular Zamfir N. Ana
intreprindere individuala.
l Societatea Hustiu Personal SRL,
CUI:37220846, pierdut Certificat înregistrare B3396220/17.03.2017 şi Certificat
constatator 4040/17.03.2017. Le declar
nule.
l Pierdut Certificat constatator nr.
18861/03.10.2016 pentru terți şi Certificat
de înregistrare seria B nr. 3342673 eliberate de ORC Tulcea pe numele PFA
Mustafa Amet, F36/681/2016. Se declară
nule.
l Acatincăi Andrei, declar pierdut (nul)
permis de conducere categoria B, emis de
Poliţia Rutieră Bucureşti.

