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OFERTE SERVICIU
Ei�elmed SRL, persoană juridică cu sediul în 

Mun. Craiova, Str. Constantin Brâncuși, nr.8, Jud.
Dolj, angajează o persoană pentru poziția Femeie 
de serviciu. 0731.324.049.

SC Azra Fresh Fruct S.R.L., Cod CAEN 4631 - 
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor, anga-
jeaza Manipulant Marfuri - 2 posturi; L-S, 05:30 
- 14:00; 0748.015.410.

Societatea SC Marina Surf S.R.L., cu sediul 
social în loc.Năvodari, oraș Năvodari, B-dul 
Mamaia Nord, nr. 81, C8 Clădire Recepție, jud.
Constanța, înregistrată cu J13/3288/2017, C.U.I: 
38279892, angajează: Muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cod COR- 752210 -4 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmail.com

SC Vector Exponential SRL, cu sediul în Pitești, 
CUI 42679501, angajează muncitori necalificați la 
spargerea și tăierea materialelor de construcții, 
muncitori necalificați la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet și săpători manuali. Cerințe: studii 
primare. Tel. 0724.347.491.

Rectificare la anunţul U.M. 01836 Otopeni 
publicat în Jurnalul Cotidian Naţional din data de 
23.12.2021: -în loc de: ,,Unitatea Militară 01836 
Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru încadrarea unui post vacant 
de personal civil contractual, astfel: -1 post de 
expert gradul I, birou achiziții reparații tehnică 
comunicații și informatică, radiolocație și rachete 
sol-aer, serviciu management achiziții program 
major forțe aeriene, structuri de sprijin decizional 
la UM 01836 Otopeni, studii superioare cu diplomă 
de licență în domeniul economic, curs de speciali-
zare/ perfecționare în domeniul achizițiilor publice, 
6 ani și 6 luni vechime în muncă, 3 ani vechime în 
specialitatea studiilor și experiență minim 1 an în 
domeniul achizițiilor publice, contractări.” -se va 
citi: „Unitatea Militară 01836 Otopeni din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru încadrarea unui post vacant de personal 
civil contractual, astfel: -1 post de expert gradul I, 
birou achiziții reparații tehnică comunicații și 
informatică, radiolocație și rachete sol-aer, serviciu 
management achiziții program major forțe aeriene, 
structuri de sprijin decizional la UM 01836 
Otopeni, studii superioare cu diplomă de licență în 
domeniul economic, curs de specializare/ perfecțio-
nare în domeniul achizițiilor publice, 6 ani și 6 luni 
vechime în muncă și 3 ani vechime în specialitatea 
studiilor.

U.M. 01829 București, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de execuție de personal civil 
contractual, economist gr. I /studii superioare cu 
diplomă de licență în domeniul economic, cu o 
vechime în muncă și în specialitatea studiilor de 
minim 3 ani și 6 luni, astfel: -20.01.2022, ora 11.00- 
proba scrisă; -27.01.2022, ora 10.00- interviul; -data 

limită de depunere a dosarelor- 12.01.2022, ora 
15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 01829 București, str. 
Padina, nr. 41-49, sector 1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 021/3194000, 
interior 1076-138.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înma-
triculare a Vehiculelor cu sediul în municipiul 
București, șoseaua Pipera nr. 49, sectorul 2, în 
conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011 cu modificările și completările ulteri-
oare, organizează concurs în vederea încadrării, în 
condițiile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republi-
cată, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 
unui post vacant de Referent debutant-IA la Servi-
ciul Public Comunitar Regim Permise de Condu-
cere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului 
Caraș-Severin. Condiții de participare la concurs: 
Studii absolvite medii (M) cu diplomă de bacalau-
reat; Vechime în specialitatea studiilor. NU 
Concursul se va desfășura la sediul Direcției  
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor, conform calendarului anexat la 
anunțul de concurs, care va fi afișat pe pagina de 
internet a Direcției Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor www.drpciv.ro la secți-
unea carieră, astfel: - perioada de depunere a 
dosarelor în perioada 29.12.2021-11.01.2022, ora 
12.00; - selecția dosarelor în data de 12.01.2022; - 
proba scrisă în data de 21.01.2022, ora 10.00; - 
interviul în data de 28.01.2022, ora 10.00. 
Informații privind desfășurarea concursului, 
condițiile de înscriere, documentele necesare 
pentru înscriere precum și tematica și bibliografia 
de concurs se afișează pe pagina de internet a 
Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatri-
culare a Vehiculelor www.drpciv.ro la secțiunea 
carieră. Relații suplimentare se pot obține la telefon 
021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul Resurse 
Umane al Direcției Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele lucrătoare 
între orele 8.00-15.00.

Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 13 
Septembrie nr.13, sector 5, București, unitate reînfi-
ințată prin HG. 347/1990 subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regulamentului 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale a personalului din 
cadrul Casei Oamenilor de Știință– Clubul Oame-
nilor de Știință, funcție de conducere, Director –
Manager, concurs  pentru ocuparea, pe durată 
determinată, cu normă întreagă a unui post 
contractual vacant – funcție de conducere, 
Director- Manager Gradul I (S), pentru unitatea de 
alimentație publică Clubul Oamenilor de Știință cu 
finanțare din venituri proprii, având sediul în 
București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: Condiții 
specifice Director- Manager Gradul I(S), funcție de 
conducere: •Studii universitare absolvite cu licență; 
•Vechime în functie de conducere în specificul 
activității de minim 5 ani; •Nivel avansat de 
operare Microsoft (Word, Excel); •Cunoștințe 
generale privind documentele financiare; Alte 
cerinţe: •competențe/ cunostințe: -capacitatea: de a 

rezolva eficient problemele, de organizare a muncii 
proprii și de gestionare a timpului, de autoperfecți-
onare, de analiză și sinteză, de a lucra în echipă, de 
a comunica verbal și în scris, de planificare, coordo-
nare și control, de a dezvolta abilităţile personalului 
și de a motiva; -abilitatea de soluționare/mediere a 
conflictelor; -cunoștințe despre organizarea și 
conducerea unei activități de alimentație publică/ 
restaurant. Concursul se va desfășura la sediul 
Academiei Române din Calea Victoriei, nr.125, 
Sector 1, București după cum urmează: 1. Afișarea 
anunțului la sediul unității se face în data de 
29.12.2021; 2. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarele de concurs  la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucu-
rești este  12.01.2022 ora 14.00; 3. Etapa I –selecție 
dosare–13.01.2022  ora 15.00; 4. Etapa II –proba 
scrisă - 25.01.2022, ora 10.00; 5. Etapa III –Interviul și 
susținerea Proiectului Managerial– 28.01.2022, ora 
10.00. Secretariatul comisiei de concurs între orele 
9.00-14.00  zi lucrătoare este asigurat de dna. Rebeca 
Macovei, tel. 021.318.81.45, 021.318.24.40, email 
rebeca.macovei@acad.ro.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează concur-
suri pentru ocuparea următorului post vacant: Un 
post de director adjunct institut de cercetare gr. II 
(și director științific), post de conducere, normă 
întreagă. Concursul se va desfășura astfel: - Depu-
nere dosare de concurs până în data de 28.01.2022, 
ora 15:00; - Punerea la dispoziția candidaților a 
documentației pentru întocmirea ofertei manage-
riale și depunerea acesteia, în perioada 07.02.2022-
15.02.2022 până la ora 14.00; - Susținerea 
interviului în data de 21.02.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii generale: - pregătire 
profesională corespunzătoare și experiență rele-
vantă în domeniul specific de activitate al Institu-
tului „Cantacuzino” sau într-un domeniu înrudit; 
- cunoaște limba română, are capacitate deplină de 
exercițiu și disponibilitatea să se angajeze pentru 
îndeplinirea atribuțiilor cu timp de muncă cu 
durată integrală (normă întreagă 8 ore/zi), cel puțin 
pentru un mandat de 4 ani. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: - este specialist în cel 
puțin unul dintre domeniile de activitate ale Insti-
tului „Cantacuzino”, atestat cel puțin ca cercetător 
științific gradul II sau deține un grad de cercetător 
științific experimentat echivalent care îndeplinește 
cel puțin standardele minime naționale pentru 
cercetător științific gradul II, în domeniul de activi-
tate al Institutului „Cantacuzino”, în vigoare la 
data publicării anunțului pentru concurs; - are 
referințe profesionale relevante pentru experiența 
în domeniul de activitate al Institutului „Cantacu-
zino” sau într-un domeniu înrudit, dovedită prin 
scrisori de recomandare furnizate de cel puțin 3 
persoane, specialist cu reputație pe plan national și/
sau internațional; - are experiență managerială 
dovedită de minimum 5 ani în activitatea de 
conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare 
sau a unei structuri organizatorice (de exemplu, 
consiliu de administrație, consiliu științific, labo-

rator, secție, departament, etc.). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la structura de 
resurse umane din Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, cu 
sediul în str. Splaiul Independenței, nr. 103 sector 5, 
București. Relaţii suplimentare la telefon: 
021.306.9133. Detalii pe site: https://cantacuzino.
mapn.ro/

Unitatea Militară 02526 București (Institutul 
pentru studii politice de apărare și istorie militară) 
din Ministerul Apărării Naţionale organizează în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru postul vacant de personal 
civil contractual de execuţie de contabil grad IA, 
Compartimentul financiar-contabil din cadrul 
Institutului pentru studii politice de apărare și 
istorie militară. Condiţiile specifice necesare 
pentru ocuparea postului sunt: -studii medii în 
domeniul economic; -nivelul de acces al funcţiei la 
informaţii clasificate este secret de serviciu; în 
acest sens este necesar acordul scris al persoanei 
care dorește să candideze, privind efectuarea veri-
ficărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”; 
-minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; 
-cunoștinţe de operare pe calculator - utilizarea în 
condiţii bune a tehnicii de calcul -sistemul de 
operare Windows, Microsoft O¯ce (Word, Excel), 
aplicaţii informatice ANAF; -sociabilitate, spirit de 
echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă și 
fluiditate în comunicarea orală și scrisă, spirit de 
observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, 
logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la 
lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de 
concentrare, coordonare, analiză și sinteză; 
-păstrarea confidenţialităţii datelor și informaţiilor 
cu caracter militar. Dosarele de concurs se pot 
depune la sediul unităţii până la data de 
21.01.2022, orele 15.00. Probe de concurs: -selecţie 
dosare: în data de 25.01.2022. -probă scrisă și 
probă practică: în data de 28.01.2022, începând cu 
ora 09.00. -probă interviu: în data de 03.02.2022, 
începând cu ora 09.00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul comisiei: P.c.c. 
Cocină-Văduva Mihaela, telefon 021.313.86.89/ 
int.168 sau 021.313.79.55. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
Constanța, str. Incintă Port Constanța, nr.1, județul 
Constanța, organizează concurs conform H.G. nr. 
286/2011 modificată și completată, pentru 
ocuparea a următoarelor funcții contractuale 
vacante: I.ANR -central Constanța. A.Direcția 
Juridică, Reglementări și Resurse Umane: 1.Servi-
ciul Juridic și Contencios: Șef Serviciu -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: Științe juridice -drept; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției: -9 ani 
vechime în specialitatea studiilor; Cerințe specifice: 
permis conducere categoria B. 2.Biroul Afaceri 
Europene și Relații Internaționale: Șef Birou -1 
post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; Speciali-

tatea de bază: relații internaționale, drept, navigație 
și transport maritim și fluvial; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 3.Biroul Armoni-
zare Legislativă -locație București: Inspector speci-
alitate gr.IA -2 posturi: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -navigație și transport maritim și fluvial/ 
electromecanică navală sau arhitectură navală 
-sisteme și echipamente navale; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției: -9 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice: 
posesor brevet: nivel managerial. B.Direcția Econo-
mică. Serviciul Investiții -Achiziții Publice Admi-
nistrativ: a).Referent specialitate gr.IA -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: științe economice/inginerie și management/
inginerie civilă; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: 9 ani vechime în speci-
alitatea studiilor. Cerințe specifice: certificat curs 
expert achiziții publice. b)Șofer -1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii; Specialitatea de bază: -; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției: 3 ani vechime ca șofer; Cerințe speci-
fice: -permis conducător auto categoria B -valabil. 
C.Centrul Maritim  de Coordonare. Serviciul 
VTMIS: Căpitan port specialist -1 post: Nivel 
studii: studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: ingi-
nerie marină și navigație -specializare navigație; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției: -Căpitan port gr.I cu studii superioare 
de specialitate în domeniul naval -3 ani vechime în 
funcție, sau -Posesor brevet maritim nivel manage-
rial -fără condiții de vechime. Cerințe specifice: 
posesor certificat operator în sistemul GMDSS 
(GOC sau ROC). D.Compartimentul Audit Public 
Intern: -Auditor principal -1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: drept -specializarea: drept; economie -specia-
lizare: economie generală/economie și finanțe; 
management -specializare: management;  tehno-
logia informației -specializare: tehnologia informa-
ției/calculatoare și sisteme informatice pentru 
apărare și securitate națională. Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 
6 ani în specialitatea studiilor; Cerințe specifice: 
candidatul trebuie sa aibă avizul favorabil al struc-
turii de audit constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit Intern din cadrul 
Ministerului Transporturilor). Pentru obținerea 
avizului candidatul va depune la Compartimentul 
Audit Public Intern din ANR, un dosar care va 
cuprinde următoarele documente: -curriculum 
vitae; -o declarație privind respectarea prevederilor 
art.22 din Legea nr.672/2002, referitoare la incom-
patibilitățile auditorilor interni; -o lucrare în dome-
niul auditului public intern; -2 scrisori de 
recomandare de la persoane cu experiență în 
domeniul auditului intern. Avizul se va elibera în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii 
dosarului; -permis conducere categoria B. E.
Compartimentul Securitate și Sănătate în muncă: 
-Referent specialitate gr.III -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe 
inginerești -specializarea: civilă, electrică, navală și 
navigație sau transporturi; științe sociale; științe 
juridice -specializarea: drept sau științe administra-
tive; științe agricole și științe silvice; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
6 luni vechime în specialitatea studiilor. Cerințe 
specifice: Certificat de absolvire pentru ocupaţia 
-Inspector în domeniul Securităţii și Sănătăţii în 
Muncă. F.Direcția Siguranța Navigației, Securi-
tatea Navelor și Personal Navigant. Serviciul 
Inmatriculare și Examinări Personal Navigant 
Fluvial -locație Galați: -Inspector specialitate gr.III 
-1 post -locație Galați: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: 
inginerie marină și navigație -specializarea: navi-
gație; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: -posesor brevet ofițer maritim 
-fără condiții de vechime, conform brevetului; 
-studii superioare de specialitate în domeniul naval 
-minim 6 luni vechime într-o funcție de profil din 
domeniul naval. G.Direcția Tehnică. 1.Serviciul 
Certificare Tehnică Nave -Inspectoratul Tehnic 
ANR Galați: Referent specialitate gr.I -locație 
Galați -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: științe economice, științe 
administrative, inginerie și managementul siste-
melor navale și portuare; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani vechime 
în specialitatea studiilor. 2.Biroul IT. a) Adminis-
trator de rețea gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: 
matematică, informatică, inginerie electrică, ingi-
nerie electronică, telecomunicații și tehnologii 
informaționale, calculatoare și tehnologia informa-
ției, ingineria sistemelor, mecatronică și robotică, 
cibernetică, statistică și informatică economică; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției: -minim 9 ani vechime în specialitatea 
studiilor superioare în domeniul de activitate 
specific postului. Cerințe specifice: permis condu-
cere categoria B. b)Administrator de rețea gr.II -1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată; Specialitatea de bază: matematică, infor-
matică, inginerie electrică, inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii informaționale, calcu-
latoare și tehnologia informației, ingineria siste-
melor, mecatronică și robotică, cibernetică, 
statistică și informatică economică; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
-minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor în 
domeniul de activitate specific postului. Cerințe 
specifice: permis conducere categoria B. II.Căpi-
tănia Zonală Galați. 1.Serviciul Siguranța Naviga-
ției Poluare și VTMIS. Căpitan de port debutant -2 
posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație 
-specializarea navigație sau electromecanică 
navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: fără vechime; Cerințe specifice: 
permis de conducere categoria B. 2.Căpitănia 
Portului Brăila: a)Căpitan de port gr.I -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marina și navigație -specializare 
navigație sau electromecanică navală; Vechime în 



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
-posesor brevet maritim de specialitate -fără 
condiții de vechime; -studii superioare de speciali-
tate în domeniul naval -3 ani vechime într-o funcție 
în domeniul naval; Cerințe specifice: permis condu-
cător auto categoria B. b)Căpitan de port specialist 
-1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; Speciali-
tatea de bază: inginerie marină și navigație -specia-
lizare navigație; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: -posesor brevet 
maritim nivel managerial -fără condiții de vechime; 
-Căpitan de port gr.I -studii superioare de speciali-
tate în domeniul naval -3 ani vechime în funcție; 
Cerințe specifice: -permis conducător auto cate-
goria B. 3.Serviciul Financiar Contabilitate -Admi-
nistrativ. Referent specialitate gr.III -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: 
financiar-contabilitate/economist/ finanțe-bănci/
contabilitate și informatică de gestiune; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
6 luni vechime. III.Căpitănia Zonală Constanța: 1. 
Căpitănia Portului Mangalia. Conducător de 
Șalupă -1 post: Nivelul studiilor: studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea 
de bază: -; Posesor certificat de capacitate Condu-
cător șalupă Maritim valabil -fără condiții de 
vechime. Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: -. 2. Căpitănia Portului 
Cernavodă: Căpitan de port specialist -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marină și navigație-specializarea 
navigație și/sau electromecanică navală; Posesor 
brevet maritim nivel managerial: fără condiții de 
vechime; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: -; Cerințe specifice: permis 
conducător auto categoria B. IV.Căpitania Zonală 
Tulcea. 1.Biroul VTMIS: Căpitan port specialist -1 
post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență; Speciali-
tatea de bază: inginerie marină și navigație -specia-
lizarea navigație și transport maritim și fluvial; 
Posesor brevet maritim nivel managerial: fără 
condiții de vechime. Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției: -. 2.Serviciul 
Siguranța Navigației Poluare și VTMIS: Căpitan 
port tr.II -1 post. Nivelul studiilor: studii  medii  
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea 
de bază: -. Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: 2 ani vechime în funcție 
conform brevetului. Cerințe specifice: Brevet 
Căpitan Fluvial/Șef mecanic fluvial. 3.Serviciul 
Financiar Contabilitate Administrativ -Comparti-
mentul Tehnic: a)Conducător de Șalupă -1 post: 
Nivelul studiilor: studii generale; Specialitatea de 
bază: -; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: -; Cerințe specifice: Certificat de 
Capacitate de Conducător Șalupă Fluvială/Brevet 
fluvial punte -valabil. b)Marinar -1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; Specialitatea de bază: -; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției: -. 
Cerințe specifice: Certificat de Capacitate marinar 
fluvial- valabil. V.Căpitănia Zonală Dr. Tr. Severin: 
1.Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS. 
Căpitan port debutant -1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație -specializare: navigație și trans-
port naval /electromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
fără vechime. Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. 2.Oficiul Căpităniei Calafat: 
Căpitan port debutant -1 post:  Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație -specializare: navigație și trans-
port naval/ electromecanică navală; Vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
fără vechime. Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. 3.Oficiul Căpităniei Bechet. 
Căpitan port debutant -1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație -specializare: navigație și trans-
port naval/electromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 
fără vechime. Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. 4.Oficiul Căpităniei Moldova 
Veche. Căpitan port debutant -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: 
inginerie marină și navigație -specializare: navi-
gație și transport naval/electromecanică navală; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției: fără vechime. Cerințe specifice: 
permis conducător auto categoria B. Concursul se 
organizează în cadrul ANR central, Căpităniei 
Zonale Galați, Căpităniei Zonale Constanța, Căpi-
tăniei Zonale Tulcea, CZ Dr.Tr.Severin după urmă-
torul calendar de desfășurare: Data limită pentru 
depunerea dosarelor: 13.01.2022 până la ora 16.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 14.01.2022-
17.01.2022. Afișare rezultate selecția dosarelor: 
18.01.2022 la ora 14.00. Termen depunere contes-
tații: 19.01.2022 până la ora 11.00. Termen soluțio-
nare contestații și comunicare rezultate: 19.01.2022 
la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 26.01.2022 la ora 10.00. 
Afișare rezultate probă scrisă: 27.01.2022 la ora 
14.00. Termen depunere contestații probă scrisă: 
28.01.2022 până la ora 11.00. Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 28.01.2022 la 
ora 14.00. 3.Interviu: 31.01.2022 la ora 09.00. 
Afișare rezultate interviu: 01.02.2022 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații interviu: 03.02.2022 
până la ora 11.00. Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 03.02.2022 la ora 16.00. 4.
Afișare rezultate finale: 04.02.2022 la ora 12.00. 
Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului se va face astfel: -pentru posturile din 
cadrul Autorității Navale Române, candidații vor 
depune dosarele la sediul Autorității Navale 
Române, Localitatea Constanța, Str.Incintă Port, 
nr.1, cu excepția posturilor Inspector de specialitate 
gr.IA din cadrul Biroului Armonizare Legislație 
unde dosarele se vor depune la Căpitănia Zonală 
Giurgiu -Sediul: Șoseaua Portului, nr.9A, Giurgiu. 
Relații suplimentare la persoana de contact: 
Adriana Rosen/Luminița Mereni, tel.0372/419.809 
sau 0372/419.884; -pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Galați și Inspectoratul Tehnic 
ANR Galați candidații vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Galați, Localitatea Galați, 
Str. Portului, nr.30. Relații suplimentare la 
persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel. 
0236/460.248 int.4110. -pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanța, Localitatea Constanța, Str.Incintă Port, 
nr.1, Clădirea ANR. Relații suplimentare la 
persoana de contact :  Alexandra Lică, 
tel.0372/419.850. -Pentru posturile din cadrul Căpi-
tăniei Zonale Tulcea,  candidații vor depune dosa-
rele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Localitatea 
Tulcea, Str.Portului, nr.36. Relații suplimentare la 
persoana de contact :  Mihaela  Ivenco, 
tel.0372/376.738;  0240/512.937. -Pentru posturile 
din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta Turnu 
Severin, candidații vor depune dosarele la sediul, 
Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin, Locali-
tatea Dr. Tr. Severin, Str. Portului, nr.3. Relații 
suplimentare la persoana de contact: Dan Firu-
lescu, tel. 0372/408.451; 0252/316.493; fax 
0252/312.720. -Bibliografia, tematica și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu 
anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre -noi/organizare/cariere.  

Consiliul de Administraţie al Spitalului Muni-
cipal „Costache Nicolescu” Drăgășani, județul 
Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de manager persoană 
fizică, durată determinată, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare și Ordinul M.S.nr.1.520 din 22 decembrie 
2016, privind aprobarea Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de manager persoană fizică din spitalele 
publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii 
și HG 286/2011. Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” Drăgă-
șani, în perioada 01.02.2022-14.02.2022, desfășurân-
du-se în două etape: 1.Etapa de verificare a 
îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite 
în anunţul de concurs, care va avea loc pe data 
01.02.2022, ora 15, etapă eliminatorie; 2. Probă 
interviu de susţinere publică și evaluare a proiec-
tului de management, care se va desfășura la sediul 
Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” Drăgă-
șani pe baza temelor-cadru, în data de 14.02.2022, 
ora 10.00 (probă unică). Dosarele de înscriere vor fi 
depuse la sediul administrativ al Spitalului Muni-
cipal „Costache Nicolescu” Drăgășani (secretariat) 
până la data de 31.01.2022, ora 14.00. La concurs 
pot participa persoane fizice care întrunesc cumu-
lativ următoarele condiţii: a) cunosc limba română, 
scris și vorbit; b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de 
învăţământ superior medical, economico-financiar 
sau juridic; c)sunt absolvenţi ai unor cursuri de 
perfecţionare în management sau management 
sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii și stabilite 
prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absol-
venţi ai unui masterat sau doctorat în management 
sanitar, economic ori administrativ organizat într-o 
instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit 
legii; d)au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevă-
zute cu studii universitare de lungă durată, conform 
legii; e)nu au fost condamnate pentru săvârșirea 
unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit reabilitarea; f)sunt apte din 
punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); g)nu 
au împlinit vârsta standard de pensionare, conform 
legii. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în prin-
cipal următoarele documente: a)cererea de înscriere 
la concurs în care candidatul menţionează funcţia 
pentru care dorește să candideze; b)copia certificată 
pentru conformitate a actului de identitate, aflat în 
termen de valabilitate; c)copia certificată pentru 
conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente; 
d)copia certificată pentru conformitate a documen-
telor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţio-
nare în management sau management sanitar 
prevăzute la art.1, alin.(1), lit.c) ori a diplomei de 
masterat sau doctorat în management sanitar, 
economic sau administrativ, organizat într-o insti-
tuţie de învăţământ superior acreditată, potrivit 
legii; e) curriculum vitae; f) adeverinţa care atestă 
vechimea în posturi cu studii universitare de lungă 
durată sau copie certificată pentru conformitate a 
carnetului de muncă; g)cazierul judiciar sau decla-
raţia candidatului prin care acesta își exprimă 
consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe 
cazierul judiciar de către comisia de concurs 
conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare; h)adeverinţa din care rezultă că este apt 
medical, fizic și neuropsihic; i) declaraţia pe propria 
răspundere privind necolaborarea cu Securitatea 
înainte de anul 1989; j) copie certificată pentru 
conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) 
prin care candidatul și-a schimbat numele, după 
caz; k)proiectul de management realizat de 
candidat; I) declaraţie pe propria răspundere a 
candidatului că proiectul de management este 
conceput și realizat integral de către candidat; m) 
declaraţie pe propria răspundere ca in ultimii 3 ani 

nu a fost constatată de către instituţia competentă 
existenţa conflictului de interese ori starea de incom-
patibilitate cu privire la candidat; n) declaraţie pe 
propria răspundere privind conformitatea cu origi-
nalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul 
de înscriere; o)copie taxa participare 500Lei. În data 
de 05.01.2022, în intervalul orar 10.00-13.00, candi-
daţii vor efectua o vizită la Spitalului Municipal 
„Costache Nicolescu” Drăgășani, sub îndrumarea 
Directorului Medical. Pe adresa de e-mail: spital-
drag@yahoo.com, orice persoană poate să își mani-
feste intenţia de a participa la susţinerea publică a 
proiectului de management și poate adresa întrebări 
candidaţilor în legătură cu proiectul de manage-
ment în perioada 09.02.2022 cu confirmarea de 
participare de catre comisia de concurs pana in data 
de 10.02.2022. Pe pagina web a Spitalului Municipal 
„Costache Nicolescu” Drăgășani, respectiv: spital-
drag@yahoo.com, se află afișate: Anunţul de partici-
pare; Bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spitalui Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgășani, Biroul Resurse Umane, 
tel.0372/893.135.

CITAŢII
Se citează numitul Vasluianu Constantin, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în Mărășești, str.Putnei, 
nr.3, Județul Vrancea, în prezent aflat în Germania, 
la o adresă necunoscută, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1205/275/2021 al Judecătoriei Panciu, în 
proces cu Frumuz Lenuța, având ca obiect succe-
siune și partaj succesoral, de pe urma def. Vaslu-
ianu Ioan și Vasluianu Viorica, cu termen de 
judecată la data de 12.01.2022, Complet C3.

Zahan Samson, Magurean Veronica sunt citați la 
Judecătoria Turda în data de 10.01.2022, ora 10.00 
in d.c. nr. 7057/328/2020, pentru uzucapiune.

Se citeaza Hartwich Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Arad. Str. Coasei nr 12,pentru data de 
25.01.2022, ora 09.00, sala 144, in calitate de pârât 
în dosar nr 14777/55/2021, la Judecătoria Arad, 
având ca obiect radiere uzufruct.

DIVERSE
VIA INSOLV SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, 

bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, numită 
lichidator judiciar conform Încheiere din 
23.12.2021, Tribunal Prahova, dosar nr. 
5511/105/2021, anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței Nevtron System Interna-
tional SRL, Com. Brazi, sat Brazii de Jos, str. 
Teilor, nr. 96, jud. Prahova, J29/1305/2014, CIF 
33638464. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 07.02.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 17.02.2022. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor 
este 08.03.2022. Prima adunare a creditorilor la 
data de 22.02.2022, ora 14:00.

Anunţ public. SC REWE (Romania) SRL, cu 
sediul în comuna Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr. 
7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de obținere 
a autorizației de mediu pentru obiectivul „Super-
market Penny” amplasat în municipiul Brașov, 
strada Carpaților, nr. 14, județul Brașov. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în scris și sub 
semnătură la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, județul 
Brașov, în zilele de luni – joi, între orele 8.00–16.30 și 
vineri între orele 8.00–14.00, în termen de cel mult 
10 zile de la data publicării prezentului anunț.

S.C. Goldbach Design &Build S.R.L.anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere pentru proiectul „Construire Hypermarket 
parter pentru comercializare produse alimentare și 
nealimentare, amplasare container tip bufet 
IMBISS, spațiu de servire (cort IMBISS), ampla-
sare post trafo, padocuri cărucioare, bazin rezervă 
incendiu, amenajări exterioare în incintă (plat-
formă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), 
împrejmuire, accese rutiere și pietonale, organizare 
de șantier, stații încărcare vehicule electrice, 
container reciclare, bazin de retenție, amplasare 
panouri publicitare pe fațade, pilon, totem, panou 
publicitar digital”, propus a fi amplasat în Caracal, 
str.Dragoș Vodă, nr.2D și 2E, judeţul Olt. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Olt din Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, 
judeţul Olt și la sediul titularului S.C.Goldbach 
Design &Build S.R.L., din București, sector 1, str.
Calea Floreasca, nr.165, clădirea One United 
Tower, et.4, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

Energia Gas and Power vă oferă posibilitatea de 
a alege furnizarea de energie electrică și gaz la un 
preț accesibil. Începând cu: 1 ianuarie 2021 românii 
au oportunitatea de a-și alege furnizorul de energie 
electrică și gaze naturale, odată cu liberalizarea 
pieței energiei. Piața energiei electrice este, de fapt, 
complet liberalizată din 2007, dar nu toată lumea 
știe și crede că nu are posibilitatea de a-și alege 
furnizorul! Energia Gas and Power vă oferă posibi-
litatea de a alege furnizarea de energie electrică și 
gaz la un preț accesibil. Ofertele Societatii pot fi 
consultate pe site-ul acesteia: www.e-nergiagp.com 
si de asemenea  pot fi consultate in comparatorul 
ANRE. În interiorul acestuia trebuie să completați 
toate câmpurile referitoare la data la care vreți să 
înceapă noul contract, consumul lunar, județul din 
care sunteți, valoarea ultimei facturi și veți primi 
primele prețuri. Un alt beneficiu important pe care 
Energia Gas & Power il ofera clienților este acela 
de a transmite indexul cu ușurință la telefon sau pe 
o adresă de e-mail astfel încât să platească exact 
cât au consumat. Un alt beneficiu pe care Energia 
Gas&Power SRL il are, este acela că nu solicită 
prezența în mod fizic în cadrul sediilor pentru a 
încheia un contract. Contractarea se face on-line, 
in timp real cu un operator pentru asistență iar 
ulterior se trimit documentele necesare scanate 
prin e-mail, astfel încât întregul proces de contrac-
tare sa fie redus. Principalele clauze ale contrac-
tului de furnizare sunt:descrierea identităţilor 
părţilor contractante; obiectul contractului /cantită-
țile de gaze naturales au energie electrica /prețul 
contractului;calitatea activității de furnizare și 
calitatea serviciilor de alimentare cu gaze naturales 
au energie electrica, predarea-preluarea și măsu-
rarea gazelor naturale, citirea aparatelor de măsu-
rare/(contoarelor), date pentru facturare;plata si 
modalități de plată; obligații și garanții; drepturile 
și obligațiile părților; întreruperea alimentării cu 
energie electrică/gaze naturale pentru nerespec-
tarea obligațiilor contractuale; dreptul de retrage-
re;modificarea contractului; forța majoră, 
răspunderea contractuală, independența clauzelor. 
Toate acestea se regasesc pe site-ul Societatii: 
www.e-nergiagp.com, la sectiunea clause contrac-
tuale. Axenele contractului, parte integranta din 
acesta, sunt:Anexa nr.1-„Oferta comercială”, 
Anexa nr.2-„Condiţiile Generale la Contractul de 
Furnizare a Energiei Electrice/Gaze naturale la 
Consumatori Casnici”, Anexa nr. 3-“Nota de infor-
mare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal”, Ordinul ANRE nr.234/2019 reglemen-
teaza Procedura privind schimbarea furnizorului 
de energie electrica/gaze naturale de catre clientul 
final. Procesul de schimbare a furnizorului este 

gratuit pentru clientul final, fiind interzisă perce-
perea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea 
sau parcurgerea acestuia. Energia Gas and Power 
este prezentă pe piața din România din 2016 și face 
parte dintr-un grup internațional. Valorile compa-
niei pun în centru clientul și sprijinul acestuia în a 
obține cea mai bună ofertă pentru serviciile de 
electricitate și gaze naturale.

SOMAŢII
România, Judecătoria Marghita, dosar 

nr.3543/255/2020, Art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938. Somaţie -uzucapiune. Somaţie emisă în 
temeiul Încheierii de ședinţă din data de 25 noiem-
brie 2021. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecă-
toriei Marghita sub nr.3543/255/2020, reclamantul 
Gal Daniel Paul a invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra imobilului 
situat în localitatea Chiraleu, înscris în Cartea 
funciară nr.518 Chiraleu, având nr.topografic 243/12, 
în suprafaţă de 1475mp. Persoanele interesate vor 
formula opoziţie cu privire la intenţia reclamantului 
de a dobândi dreptul de proprietate asupra imobi-
lului menţionat mai sus prin uzucapiune, în termen 
de o lună de zile de la data afișării somației, opoziție 
care va fi depusă la Judecătoria Marghita.

Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2035/246/2021 privind pe reclamantul Hadea Ioan – 
Cornel care solicita ca a dobandit dreptul de propri-
etate asupra cotei de 2/12 parti din imobilul teren 
intravilan inscris in cartea funciara nr. 300537 in 
cota, nr. . CF vechi 1928 Pancota. Identificat prin nr. 
topografic 6/b, teren intravilan categoria curti 
constructii in suprafata de 1468 mp, de sub A.1 prin 
uzucapiunea de 20 de ani de la moartea proprieta-
rului tabular, defuncta Puicaru Maria, decedata la 
data de 20.01.1986, conform actului nr. 170 din 
21.01.1986, de sub B,1, prin jonctiunea posesiei recla-
mantului cu cea a antecesorilor, defuncta Hadean 
Ana, mama reclamantului, decedata la data de 
24.03.2004 si defunctul Hadean Ioan, tatal recla-
mantului, decedat la data de 24.12.2020, - 2/12 parti 
din imobilul teren intravilan inscris in cartea 
funciara nr. 300537 Pancota nr. CF vechi 1928 
Pancota, identificata prin numarul topografic 6/b, 
teren intravilan categoria curti constructii in supra-
fata de 1468 mp, de sub A.1 prin uzucapiunea de 20 
de ani de la moartea proprietarului tabular, defuncta 
Dedulea Magdalena, aceeasi cu Elena, nascuta 
Stepan, decadata la data de 20.04.2000, conform 
actului nr. 38/20.04.2000, de sub B2, prin jonctiune 
posesiei reclamantului si cea a antecesilor, defuncta 
Hadean Ana, mama reclamantul, decedata la data 
de 24.03.2004 si defunctul Hadean Ioan, tatal recla-
mantului, decedat la data de 24.12.2020. -2/12 parti 
din imobilul teren intravilan inscris in cartea 
funciara nr. 300537 Pancota nr. vechi 1928 Pancota, 
identificat prin numarul topografic 6/b, teren intra-
vilan categoria curti constructii in suprafata de 1468 
mp, de sub A.1 prin uzucapiunea de 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular, defuncta Nichici 
Zena, decadata la data de 03.03.1987, conform 
actului nr. 22 din 03.03.1987, de sub B3 prin joncti-
unea posesiei reclamantului cu cea a antecesorilor, 
defuncta Hadean Ana, mama reclamantului, dece-
data la data de 24.03.2004 si defunctul Hadean Ioan, 
tatal reclamantului, decedat la data de 24.12.2020, 
exercitand de peste 20 de ani pana in prezent o 
poesesie utila in sensul legii, in aceleasi conditii cu 
cele ale antecesiorilor sau, pasnica, netulburata, 
publica, continua si sub numele de proprietar. In 
urma acesteia, in baza art. 130 din Decretul –Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei interesati de indata sa 
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solutionarea cererii. 
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ADUNĂRI GENERALE
SC Brodalin Recycling S.R.L. RO33730818, 

J37/350/2014, sediu: str.Podul Înalt, nr.3, Vaslui, 
jud.Vaslui, tel. 0744.225.202, nr.înregistrare 
8/21.12.2021. Către SC Vascon SA, cu sediul în 
judeţul Vaslui, strada Ceramicii nr.40, înregistrată 
cu Cod Unic de Înregistrare: 2432188, Nr.Înmatri-
culare Registrul Comerţului Vaslui J37/121/1991. 
În atenția administratorului unic Cazacu Olguta. 
Prin prezenta, în calitate de acţionar majoritar în 
procent de 89.5303775846% conform Actului de 
Adjudecare nr.448 din data de 13.12.2021, vă rog să 
procedaţi la actualizarea Registrului Acţionarilor la 
zi cu modificarea și menţionarea SC Brodalin 
Recycling S.R.L.ca fiind acţionar majoritar și înre-
gistrarea la ONRC cu asigurarea publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Totodată, vă rog 
să convocaţi Adunarea Generală a Acţionarilor 
Vascon SA pentru data de 25.01.2022, ora 10.00, 
str.Metalurgiei nr.8, Vaslui, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aducerea la cunoștinţa acţionarilor SC 
Vascon S.A.a preluării pachetului majoritar de 
70.233 acţiuni a câte 3,22Lei de către SC Brodalin 
Recycling S.R.L.reprezentând 89.5303775846% din 
capitalul social; 2.Alegerea unui nou Consiliu de 
Administraţie format din: Președinte, doi Secretari 
și Cenzori; 3.Prezentarea și discutarea raportului 
administratorului unic privind activitatea econo-
mică financiară, începând din ianuarie 2011 la zi, 
respectiv 31.12.2021; 4.Prezentarea evoluţiei și 
legalitatea achiziţiilor de bunuri/active în perioada 
01.01.2011 la zi, respectiv 31.12.2021; 5.Stabilirea 
modului și a termenului de predare a arhivei care 
conţin actele financiar contabile ale firmei, contrac-
tele comerciale, revisalul unității, dosarele salaria-
ţilor activi și încetați, bilanţurile contabile; 6.
Prezentarea și discutarea bilanţului contabil a 
contului profit și pierderi, inventarierea patrimo-
niului la 31.12.2021 și listele de inventar aferentă; 
7.Supunerea spre aprobare și completare a unor 
obiecte de activitate, cu codul: 4677; 8. Numirea 
noului administrator unic; 9.Propunem numirea 
unui nou auditor financiar; 10.Alte propuneri de 
subiecte la libera alegere a acţionarilor. Adminis-
trator SC Brodalin Recycling, Brodoceanu Alin 
Iulian.

Convocator completat al Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Primcom SA. Consi-
liul de Administrație al societății Primcom SA, cu 
sediul în București, B-dul Aerogării nr.33, Corp A, 
Complex Aviației, Spațiu Comercial 12, parter, 
sector 1, înregistrată la ONRC de pe lângă Tribu-
nalul București sub nr. J40/1070/1991, CIF: 
RO1584200 (denumită în continuare „Socie-
tatea”). În temeiul Legii nr.31/1990 privind societă-
țile comerciale, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operațiuni de piaţă („Legea nr.24/2017”), 
cu modificările și completările ulterioare, al Regu-
lamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, cu 
modificările și completările ulterioare („Regula-
mentul nr. 5/2018”) și a Actului constitutiv actua-
lizat,  urmare a ședinței Consiliului de 
Administrație din data de 09.12.2021 și având în 

vedere solicitarea efectuată în temeiul art.1171 din 
Legea 31/1990 de către Societatea de Investiții 
Financiare Muntenia SA, acționar ce deține mai 
mult de 5% din capitalul social al Societății, 
privind introducerea a două puncte suplimentare 
pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, completează Ordinea de zi cu 
punctele 5 și 6 pentru: Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor (denumită în continuare 
„AGEA”) convocată pentru data de 19.01.2022, 
ora 12.00, la punctul de lucru al Societății din 
București, Strada Maior Av.Ștefan Sănătescu 
nr.43, etaj 1, sector 1, pentru toți acționarii înregis-
trați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul 
Central SA, la sfârșitul zilei de 07.01.2022, consi-
derată Dată de referință pentru această adunare; 
în situația în care la data menționată mai sus, din 
orice motive, nu vor fi întrunite condițiile de 
cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, 
Consiliul de Administrație a convocat și fixat o a 
doua AGEA pentru data de 20.01.2022, la aceeași 
oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi comple-
tată și data de referință. Ordinea de zi completată 
a AGEA este următoarea: 1.Aprobarea vânzării 
unor active aflate în proprietatea societății, a 
prețurilor și a procedurii de vânzare, respectiv: 
-B-dul Aerogării nr.33, corp A, parter și etaj, sector 
1, (construcție și teren aferent), în suprafața utilă 
exclusivă de 454,29mp și teren în cotă indiviză, în 
proprietate, de 201,84mp, având numerele cadas-
trale vechi 5379/0;11, 5379/0;18 și 5379/1;5 înscrise 
în CF nr. 255557-C1-U51; 255557-C1-U52 și 
255557-C1-U57, împreună cu suprafața utilă 
comună în suprafață de 50,88mp și terenul, în cotă 
indiviză aferent de 22,62mp, având numerele 
cadastrale vechi 5379/0;8, 5379/0;13, 5379/1;7, 
5379/1;8; -B-dul Iuliu Maniu nr.14, bl.P19, parter, 
sector 6, (construcție și teren aferent), în suprafață 
utilă de 38,39mp și teren în cotă indiviză, în 
proprietate, de 5,98mp, având număr cadastral 
vechi 412/0;3/2, înscris în CF nr.221696-C1-U65; 
-Str.Cozia nr.21, parter, sector 2, (construcție), în 
suprafață utilă de 188,57mp și teren în cotă indi-
viză, în folosință, de 136,05mp, având număr 
cadastral vechi 8327/0;15, înscris în CF nr.226104-
C1-U17; -Str.Cozia nr.21, parter, sector 2, 
(construcție), în suprafață utilă de 23,44mp și 
teren în cotă indiviză, în folosință, de 16,91 mp, 
având număr cadastral vechi 8327/0;16, înscris în 
CF nr.226104-C1-U18; -Str.Cozia nr.21, parter, 
sector 2, (construcție), în suprafață utilă de 
67,50mp și teren în cotă indiviză, în folosință, de 
48,70mp, având număr cadastral vechi 8327/0;17, 
înscris în CF nr.226104-C1-U19; -Str.Marmurei 
nr.36, parter, sector 1, (construcție și teren aferent), 
în suprafață utilă de 622,27mp și teren în cotă 
indiviză, în proprietate, de 1.125,50 mp, având 
număr cadastral vechi 6972/3, înscris în CF 
nr.214321; -Calea Floreasca nr.111-113, spațiul 
comercial 18, mezanin, sector 1, (construcție și 
teren aferent), în suprafață utilă de 32,69mp și 
teren în cotă indiviză, în proprietate, de 15,82mp, 
având număr cadastral vechi 711/0;19, înscris în 
CF nr. 253384-C1-U34, împreună cu suprafața 
utilă comună în suprafață de 98,10mp și terenul, 
în cotă indiviză aferent de 39,75 mp, având nume-
rele cadastrale vechi 711/0;26, 711/0;20/2, 711/0;28; 
-Calea Floreasca nr. 111-113, spațiul comercial 48, 

mezanin, sector 1, (construcție și teren aferent), în 
suprafață utilă de 12,65 mp și teren în cotă indi-
viză, în proprietate, de 4,95mp, având număr 
cadastral vechi 711/M;2, înscris în CF nr. 253384-
C1-U35; -Calea Floreasca nr.111-113, spațiul 
comercial 35, subsol, sector 1, (construcție și teren 
aferent), în suprafață utilă de 33,70mp și teren în 
cotă indiviză, în proprietate, de 13,05 mp, având 
număr cadastral vechi 711/-1;18, înscris în CF 
nr.253384-C1-U50, împreună cu suprafața utilă 
comună în suprafață de 18,45mp și terenul, în cotă 
indiviză aferent de 7,14 mp, având număr cadas-
tral vechi 711/-1;19; -Calea Floreasca nr.111-113, 
spațiul comercial 20, subsol, sector 1, (construcție 
și teren aferent), în suprafață utilă de 53,75mp și 
teren în cotă indiviză, în proprietate, de 20,81 mp, 
având număr cadastral vechi 711/-1;11, înscris în 
CF nr. 253384-C1-U56, împreună cu suprafața 
utilă comună în suprafață de 46,52mp și terenul, 
în cotă indiviză aferent de 18,63 mp, având nume-
rele cadastrale vechi 711/0;27; 711/0;25; 711/0;20/2; 
711/-1;17; -Str.Ziduri Moși nr. 3-5, sector 2, teren 
intravilan în suprafață de 478mp, având număr 
cadastral vechi 13643, înscris în CF nr. 210634. 2. 
Împuternicirea directorului general să semneze în 
numele SC Primcom SA contractele de vânzare în 
formă autentică, precum și antecontractele de 
vânzare, în situația în care este necesar. 3. Propu-
nerea și aprobarea datei de 15.02.2022 ca dată de 
înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele hotărârilor luate și a datei de 
14.02.2022 ca ex-date. 4.Împuternicirea Președin-
telui Consiliului de Administrație să semneze 
hotărârile adunării generale extraordinare a acțio-
narilor, să semneze orice document, cerere și să 
îndeplinească orice formalitate pentru înregis-
trarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului 
Comerțului sau alte autorități competente și 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Preșe-
dintele Consiliului de Administrație poate delega 
toate sau o parte din puterile conferite mai sus 
oricărei persoane competente pentru a îndeplini 
acest mandat. 5. Aprobarea reducerii capitalului 
social al societății de la valoarea de 145.030,60Lei 
la valoarea de 133.830,60 Lei prin anularea unui 
număr de 112.000 acțiuni proprii dobândite de 
către societate. 6. Aprobarea modificării prevede-
rilor art.6 din actul constitutiv al Societății astfel: 
„Capitalul social al societății este de 133.830,60Lei, 
constituit integral ca aport în natură, în mijloace 
fixe și mijloace circulante în temeiul legii 
nr.15/1990 privind reorganizarea unităților econo-
mice de stat ca regii autonome și societăți comer-
ciale, împărțit în 1.338.306 acțiuni nominative, 
fiecare în valoare nominală de 0,1 Lei, în întregime 
subscris de acționari. Capitalul social este deținut 
de către acționari, după cum urmează: 1.Nichi-
forov Andrei, persoană fizică, deține 73,9954% din 
capitalul social, ceea ce reprezintă 99.028,50Lei, 
echivalând cu un număr de 990.285 acțiuni, în 
valoare nominală de 0,1Lei. 2.Societatea de Inves-
tiții Financiare Muntenia SA deține 14,5964% din 
capitalul social, ceea ce reprezintă 19.534,50Lei, 
echivalând cu un număr de 195.345 acțiuni, în 
valoare nominală de 0,1Lei. 3.Acționarii persoane 
fizice dețin 11,3395% din capitalul social, ceea ce 
reprezintă 15.175,70Lei, echivalând cu un număr 
de 151.757 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 Lei. 

4.Acționarii persoane juridice dețin 0,0687% din 
capitalul social, ceea ce reprezintă 91,90 Lei, echi-
valând cu un număr de 919 acțiuni, în valoare 
nominală de 0,1Lei”. Informații generale cu 
privire la AGEA: a.Participarea la AGEA. Având 
în vedere situația pandemică mondială și măsurile 
de prevenție impuse de autoritățile române pentru 
a limita și preveni infectarea cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 se recomandă acționarilor să evite 
deplasările neesențiale și să-și exercite dreptul de 
vot prin corespondență, potrivit procedurii 
descrise în prezentul convocator. La AGEA sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze numai acțio-
narii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la 
Data de referință, ținut de SC Depozitarul Central 
SA, personal (prin reprezentanții legali), prin 
reprezentant (pe bază de împuternicire specială 
sau generală), cu respectarea prevederilor legale 
incidente, sau prin corespondență (pe bază de 
buletin de vot prin corespondență). Accesul acțio-
narilor îndreptățiți să participe, la data de refe-
rință, la AGEA este permis prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora 
sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentan-
tului legal, iar în cazul entităţilor legale și al acţio-
narilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, 
cu respectarea prevederilor legale aplicabile în 
materie. b.Documentele aferente în legătură cu 
ordinea de zi a AGEA. Materialele informative 
privind punctele de pe ordinea de zi, buletinele de 
vot prin corespondență, împuternicirile și procurile 
speciale, și câte un proiect de hotărâre pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită apro-
barea din partea AGEA vor fi disponibile pentru 
acționari începând cu data publicării convocato-
rului în Monitorul Oficial, respectiv data de 
13.12.2021, la punctul de lucru al societății, de luni 
până vineri, între orele 09.00-17.00, precum și pe 
pagina oficială de internet a societății la adresa: 
www.primcom.ro. c.Împuternicirile generale, 
speciale și buletinele de vot prin corespondență. 
Împuternicirea generală poate fi acordată de acți-
onari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului sau a vota în toate 
aspectele aflate în dezbaterea AGEA, inclusiv în 
ceea ce privește actele de dispoziție. Împuternici-
rile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor 
depune la/expedia către punctul de lucru al Socie-
tății situat în Str.Maior Av.Ștefan Sănătescu nr.43, 
etaj 1, sector 1, în copie, cuprinzând mențiunea 
conformității cu originalul sub semnătura repre-
zentantului sau prin e-mail cu semnătură electro-
nică extinsă, conform reglementărilor ASF, la 
adresa: vanzari.primcom@gmail.com, până la data 
de 17.01.2022, ora 12.00. Pentru validitatea 
mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea 
fie de intermediar (în conformitate cu prevederile 
Legii nr.24/2017), fie de avocat, iar acționarul este 
client al acestora. De asemenea, mandatarul nu 
trebuie să se afle într-un conflict de interese, 
conform prevederilor Legii nr.24/2017. Mandatarul 
nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă 
mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate 
să-și exercite mandatul primit prin intermediul 
oricărei persoane ce face parte din organul de 
administrare sau conducere sau dintre angajații 

săi. Împreună cu împuternicirea generală, acțio-
narii vor transmite Societății declarația pe propria 
răspundere dată de reprezentantul legal al inter-
mediarului sau de avocatul care a primit împuter-
nicirea de reprezentare, semnată în original din 
care să reiasă: -Împuternicirea este dată de respec-
tivul acționar, în calitate de client, intermediarului 
sau, după caz, avocatului; -Împuternicirea gene-
rală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare 
de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. 
Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin 
corespondență. Împuternicirile speciale și buleti-
nele de vot prin corespondență trebuie să aibă 
formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină 
instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct 
de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împo-
trivă” sau „abținere”). Împuternicirile speciale pot 
fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare 
într-o singură adunare generală și conțin instruc-
țiuni specifice de vot din partea acționarului 
emitent. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA 
pe baza unei împuterniciri indicate mai sus de 
către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese ce poate apărea în special în 
unul dintre următoarele cazuri: este un acţionar 
majoritar al emitentului sau o altă persoană, 
controlată de respectivul acţionar; este membru al 
unui organ de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al emitentului, al unui acționar 
majoritar sau al unei persoane controlate; este un 
angajat sau un auditor al societății ori al unui 
acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate; 
este soțul, ruda sau afinul până la gradul al 
patrulea, inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 
prevăzute mai sus. Împuternicirile speciale/buleti-
nele de vot prin corespondență și documentele 
aferente se vor depune la/expedia către punctul de 
lucru al Societății situat în Str.Maior Av. Ștefan 
Sănătescu nr.43, etaj 1, sector 1, București, inclusiv 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în 
cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin 
e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespon-
dență), conform reglementărilor ASF, la adresa: 
vanzari.primcom@gmail.com, în original sau în 
copie, cuprinzând mențiunea conformității cu 
originalul sub semnătura reprezentantului, astfel 
încât acestea să fie înregistrate ca primite la regis-
tratura Societății până la data de 17.01.2022, ora 
12.00, menționând pe plic în clar sau în subiectul 
e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor din data de 19/20.01.2022”. 
d.Dreptul acționarilor de a solicita introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi și a prezenta 
proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau 
propuse spre fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii 
reprezentând individual sau împreună cel puțin 
5% din capitalul social au dreptul: -de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; -de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Drepturile acționarilor prevă-
zute mai sus pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat la punctul de lucru al 
Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor 
ASF, la adresa: vanzari.primcom@gmail.com), 

până la data de 27.12.2021. e.Dreptul acționarilor 
de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi. 
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. 
Întrebările vor putea fi transmise Societății prin 
e-mail, la adresa: vanzari.primcom@gmail.com, 
astfel încât acestea să fie primite de către Societate 
până la data de 17.01.2022, ora 12.00. Informații 
suplimentare se pot obține la punctul de lucru al 
societății, la telefon: 0745.320.056 sau la adresa de 
poștă electronică: vanzari.primcom@gmail.com

LICITAŢII
Eurolemn Trans SRL - în reorganizare anunta 

vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil 
reprezentand: Camion Articulat Volvo A 25 E=pret 
pornire licitatie=206.011 lei + T.V.A.  conform Cod 
Fiscal. Pretul de pornire al licitatiei  este de 45% 
din pretul de evaluare + T.V.A. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 
500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
12.01.2022, orele 09.30, la sediul ales al administra-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz 
de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in 
data de 19.01.2022, orele 09.30, in data de 
26.01.2022, orele 09.30, in data de 02.02.2022, orele 
09,30, in data de 09.02.2022, orele 09,30 si respectiv 
in data de 16.02.2022, orele 09.30.

SC MARGO-TIK SRL prin lichidator judiciar 
Marka’SIPURL, anunţă scoaterea la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare cu valorificarea bunu-
rilor în bloc constând în bunuri alimentare si neali-
mentare la pretul de 6394 lei fără TVA, 
reprezentând 100% din valoarea estimată prin 
raportul de evaluare, societatea debitoare fiind 
plătitoare de TVA. Licitaţiile se vor organiza astfel: 
10 ianuarie 2022, ora 14, 17 ianuarie 2022, ora 14, 
25 ianuarie 2022, ora 14 la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, conform Legii 85/2014 și potrivit 
regulamentului de vânzare aprobat de către 
adunarea creditorilor. Poate participa la licitaţie 
orice persoană fizică sau juridică care achită până 
în preziua licitaţiei contravaloarea regulamentului 
de vânzare în valoare de 350 lei și cauţiunea de 
participare de 20% din valoarea de pornire a bunu-
rilor licitate, în contul de lichidare al SC 
MARGO-TIK SRL deschis la Alpha Bank SA. 
Regulamentul de vânzare se poate procura dela 
sediul lichidatorului judiciar, luni-vineri orele 9–16. 
Relaţii suplimentare se pot obţine dela lichidator la 
0743451601, 0232212542.

Concesionare teren in suprafata de 1153 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei Miro-
slava. 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. 
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
1153mp teren intravilan sat Bratuleni, comuna 
Miroslava, jud Iași, NC 90615 pentru construire 
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hala reparatii si inchiriere utilaje pentru constructii, 
Redevența: este de minim: 9130 lei/an; 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa 
compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea unui exemplar al documentației 
de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 
13.01.2022, orele 16.00. Data limită solicitare prin 
cerere scrisă documentație de atribuire: 13.01.2022, 
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 18.01.2022, orele 
16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 19.01.2022, orele 11.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.12.2021.  

Concesionare teren in suprafata de 2500 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei Miro-
slava. 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. 
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 
2500 mp teren intravilan sat Miroslava, str. Neculai 
Zaharia nr. 1, comuna Miroslava, jud Iași, NC 
68544 pentru exploatare in scop residential, Rede-
vența: este de minim: 4.056,3 euro/an. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa 
compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea unui exemplar al documentației 
de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 
13.01.2022, orele 16.00. Data limită solicitare prin 
cerere scrisă documentație de atribuire: 13.01.2022, 
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 18.01.2022, orele 
16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 19.01.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 

apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.12.2021.

Inchiriere spatiu- magazie in suprafata de 153 
mp situat in incinta Fermei Uricani, sat Uricani, 
NC 66852-C21 aparținând domeniului public al 
Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind 
autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava str. Constantin Langa nr. 93, Comuna Miro-
slava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale 
privind obiectul inchirierii: spatiu –magazie in 
suprafata de 153 mp situate in incinta fermei 
Uricani, sat Uricani pentru depozitare bunuri, 
Pretul chiriei: este de minim: 50 lei/luna. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa 
compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea unui exemplar al documentației 
de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 
14.01.2022, orele 13.30. Data limită solicitare prin 
cerere scrisă documentație de atribuire: 14.01.2022, 
orele 13.30. 6. Informaţii privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 19.01.2022, orele 
16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 20.01.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.12.2021.  

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
telefon 0246/211.627, fax 0246/215.405, email: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: teren 
intravilan în suprafață de 3.736,00mp, identificat 
cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Giurgiu, situat în Str.Slobo-
ziei, FN, conform H.C.L.M. nr.433/25.11.2021 și 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tare scrisă la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, județul 
Giurgiu. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 

serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcţia Patrimoniu 
-Compartiment Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București, 
nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: valoarea documenta-
ţiei este de 100Lei la care se adaugă TVA și se 
achită în numerar la Direcția de Impozite și Taxe 
Locale Giurgiu, Șos.Alexandriei, Nr.7, Bl.G2, 
j u d e ț u l  G i u r g i u  s a u  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la 
Trezoreria Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 13.01.2022, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 21.01.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
25.01.2022, ora 11.00, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul Giurgiu, 
Sala Parter. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secţia de Contencios 
Administrativ Fiscal a Tribunalului Giurgiu, Str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratu-
ra-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.12.2021.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Lungulețu, sat Lungulețu, Str.Principală 
nr.64, județul Dâmbovița, telefon 0245/717.502, fax 
0245/717.434, e-mail: lunguletu_primaria@yahoo.
com, cod fiscal 4402752. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Suprafață de 2mp în 
incinta Primăriei Lungulețu, sat Lungulețu, Str.
Principală nr.64, județul Dâmbovița, aflată în 
domeniul public al Comunei Lungulețu, pentru 
instalarea unui bancomat, conform H.C.L. nr. 
95/17.12.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Lungulețu, sat 
Lungulețu, Str.Principală nr.64, județul Dâmbovița. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Costul documentației de atribuire este de 
50Lei/exemplar și se achită la Casieria Primăriei 
Comunei Lungulețu. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificarilor: 14/01/2022, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 25/01/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Secretariat, Primăria 
Comunei Lungulețu, sat Lungulețu, Str.Principală 
nr.64, județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care 

se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 25/01/2022, ora 13.00, Sala de Ședințe a 
Primăriei Comunei Lungulețu, sat Lungulețu, Str.
Principală nr.64, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea Bucu-
rești nr.3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/612.344, 
fax 0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
28/12/2021.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București, 
nr.49-51, județul Giurgiu, telefon 0246/211.627, fax 
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, 
cod fiscal 4852455. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 
30,00mp, identificat prin număr cadastral 35951, 
aparținând domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a 
Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, 
DN 5, km 66, conform H.C.L.M. nr.434/25.11.2021 
și O.U.G. nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-
51, județul Giurgiu. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Direcţia 
Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul 
București, nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: valoarea 
documentaţiei este de 100Lei la care se adaugă 
TVA și se achită în numerar la Direcția de Impo-
zite și Taxe Locale Giurgiu, Șos.Alexandriei, Nr.7, 
Bl.G2, județul Giurgiu sau în contul IBAN: 
R O 0 4 T R E Z  3 2 1 2 1 3 0 0 2 0 5 X X X X X . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
13.01.2022, ora 10.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
21.01.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul 
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 25.01.2022, ora 13.00, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, județul 
Giurgiu, Sala Parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secţia de Contencios Administrativ Fiscal a Tribu-
nalului Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 0337/819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.12.2021.

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, 
cod poștal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul 
Timiș, cod fiscal 4527381, telefon: 0256.352.240, 
fax 0256.350.393, e-mail: contact@primarialugoj.
ro, e-mail persoana de contact: urbanism@primari-

alugoj.ro, anunţă intenţia de scoatere la licitaţie în 
vederea concesionării a unui teren în suprafață de 
255mp ce urmează a se desprinde, în urma unei 
lucrări topo-cadastrale de dezmembrare, din 
terenul înscris în cartea funciară nr.412310, în 
suprafață de 35.669mp, aflat în proprietatea Muni-
cipiului Lugoj -domeniul public. Concesionarea se 
face conform art.302-331 din OUG 57/2019, dar și 
a Hotărârii Consiliului Local nr.123 din 29.07.2021. 
Persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, 
de la sediul instituției, Direcția Urbanism -Patri-
moniu. Costul obţinerii acestui exemplar, dacă se 
ridică de la sediul instituției este de 200 Lei/exem-
plar, ce se achită la casierie. Totodată, participarea 
la licitație este condiționată de achitarea unei 
garanții în cuantum de 500Lei. Persoanele intere-
sate pot solicita clarificări până la data de 
05.01.2022, ora 12.00. Data-limită de depunere a 
ofertelor este 19.01.2022, ora 12.00, la Primăria 
Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, parter, 
Registratură. Oferta se depune într-un singur 
exemplar, în plic sigilat. Ședința publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 20.01.2022, 
ora 14.00, în sala de Consiliu a Primăriei Munici-
piului Lugoj. Eventualele litigii apărute sunt de 
competența Secției de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Timiș.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Tătăruși, comuna Tătăruși, 
satul Tătăruși, str.Alexandru Vasiliu-Tătăruși, 
nr.104, județul Iași, telefon/fax 0232/722.828; 
714.500, e-mail: primaria_tatarusi@yahoo.com. 
2.Data publicării anunțului de licitație în Moni-
torul Oficial al României, Partea a VI-a: 

24/11/2021, conform O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei 
câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor declarate 
valabile: 3 oferte primite, 3 oferte declarate vala-
bile. 5.Denumirea/numele și sediul/ adresa ofertan-
tului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
-S.C.Lazăr Bar Party S.R.L., comuna Tătăruși, 
satul Tătăruși, județul Iași, cod poștal 707500 
-pentru Chioșc (căsuță) Nr.1+teren aferent; -S.C. 
Roșu Dinamic Construct S.R.L., municipiul 
Pașcani, str.Mihail Eminescu nr.13, încăperea 7, 
bl.B8-1, sc.E, et. 4, ap.10, județul Iași, cod poștal 
705200 -pentru Chioșc (căsuță) Nr.2+teren aferent; 
-Î.I.Popa V. Gheorghiță, comuna Tătăruși, satul 
Uda, județul Iași, cod poștal 707503 -pentru 
Chioșc (căsuță) Nr.3+teren aferent. 6.Durata 
contractului: 1 an. 7.Nivelul chiriei: -S.C.Lazăr Bar 
Party S.R.L. -230 Lei/ lună; -S.C.Roșu Dinamic 
Construct S.R.L. -200Lei/lună; -Î.I.Popa V. Gheor-
ghiță -200Lei/lună. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Iași 
-Palatul de Justiție din Iași, Iași, Str.Elena 
Doamna, nr.1A, județul Iași, telefon 0232/403.642, 
fax 0232/219.660, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 9.
Data informării ofertanților despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 15.12.2021. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.12.2021.

PIERDERI
Pierdut certificat membru seria VS003663/30 

ianuarie 2016, eliberat de OAMGMAMR Vaslui, pe 
numele Arhire Roxana. Declar nul.

DECESE

miercuri / 29  decembrie 2021


