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l SC MD Stroika Total SRL cu sediul in 
Cluj-Napoca angajeaza muncitori necalifi-
cati in domeniul constructiilor. 0740811011

l Lucky Top Shop angajează! Punem la 
dispoziție 2 posturi Șef raion, full-time, cu 
contract pe perioadă nedeterminată, vorbi-
tori de limba chineză. Detalii la: 
0765.882.314.

l Societatea comercială Com Adrandi SRL 
angajează ajutor bucătar, ajutor ospătar- 
barman și cameriste pentru hotel-restaurant. 
Cei interesați sunt rugați să participe la 
sesiunea de interviuri organizate în Sighi-
șoara, Str.Libertății, nr.53. Pentru mai multe 
informații suplimentare, ne puteți contacta 
la numărul de telefon: 0722.518.961.

l Societatea SC Fact Maxim SRL 
(Concordia) din Sighișoara, jud.Mureș, are 
disponibile posturi de ajutor de bucătar și 
ajutor de ospătar. Nr. tel.0761.646.358.

l SC Farinsan SA, cu sediul în sat 
Grădiștea, com.Comana, jud.Giurgiu, 
dorește să angajeze în funcția de motorist, 
cod COR 723304, o persoană cu experiență 
de minim 8 ani în domeniu, cunoscătoare de 
limba engleză avansat. Salariul va fi de 
2080Lei brut. Tel.0729.822.041. CV se pot 
trimite pe: secretariar@farinsan.ro până la 
data de 29.11.2019.

l Școala Gimnazială Mărgăritești, cu sediul 
în comuna Voineasa, județul Olt, 
tel.0764.132.281, anunță scoaterea la 
concurs în data de 02.12.2019, în cadrul 
proiectului „POCU/140/4/2/115088- Integra- 
Servicii comunitare integrate în comuna 
Voineasa”, a unui post expert: 1 responsabil 
activități extracurriculare, perioada ianuarie 
2019-februarie 2021. Informații suplimen-
tare la sediul unității sau la numărul de 
telefon menționat, orele 08.00-12.00.

l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în 
data de 14.11.2019 concurs recrutare pentru 
1 Gestionar, 1 Șofer, 1 Muncitor necalificat. 
Detalii la 021.424.43.62.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, 
cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași, 
nr.49-51, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -un post asistent 
medical debutant -Secția Medicină Internă 
I: -studii finalizate cu absolvirea școlii post-
liceale sanitare; -certificat de membru 
eliberat de OAMGMAMR; -fără vechime în 
specialitate; -un post infirmieră -Secția 

Medicină Internă I: -curs infirmiere orga-
nizat de OAMGMAMR sau curs de infir-
mier organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății; 
-vechime minim 6 luni în specialitate. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, 11.11.2019-
22.11.2019, între orele 9.00-13.00 și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
02.12.2019, ora 10.00, iar proba practică va 
avea loc în data de 05.12.2019, ora 10.00, la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu. Relaţii suplimentare și tematica se pot 
obţine de la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu, Biroul Resurse 
Umane, telefon nr.021.568.82.24.

l Centrul Regional de Transfuzie Sanguină 
Timișoara, cu sediul în localitatea Timi-
șoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.1, 
judeţul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii contractuale 
vacante, perioadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/23.03.2011: Chimist medical 
principal -1 (unu) post cu normă întreagă. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă: în data de 02 decembrie 2019, ora 
09.00; -Proba practică: în data de 04 decem-
brie 2019, ora 11.00; -Interviul: în data de 04 
decembrie 2019, ora va fi anunțată ulterior. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare, diplomă de 
absolvire a Facultății de Chimie, Speciali-
zare Hematologie și Biochimie, manage-
mentul calității în laborator medical; 
-vechime: minim 5 ani în specialitate. 
Condiții generale: -îndeplinește condițiile de 
studii, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs: 
Diplomă de bacalaureat; Certificat de 
membru OBBCSSR, privind exercitarea 
profesiei de chimist, confirmare grad prin-
cipal, asig.malpraxis Legea (95/2006, cap.V, 
art.656/1), însoțit de avizul anual, pentru 
specialitatea laborator; competențe -mana-
gementul calității în laborator medical; are 
capacitate deplină de exercițiu; cunoștinţe 
de operare PC; stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; nu a fost condamnat/ă 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Centrului 
Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara 
-Serviciul de Resurse Umane. Detalii 
privind condițiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile la sediul unității: 
CRTS Timișsoara, persoană de contact: 
Furdi Slavita, tel./fax: 0256.482.271, e-mail: 
crts.timisoara@gmail.com

l Colegiul Național „Alexandru Ioan 
Cuza”, municipiul Ploiești, cu sediul în 
localitatea Ploiești, str.Trei Ierarhi, nr.10, 
județul Prahova, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi vacante contrac-
tuale, pentru perioadă nedeterminată: 
administrator financiar și analist progra-
mator. Condiții specifice de participare la 
concurs: 1.Administrator financiar: -Studii 
superioare economice/contabilitate/absolvite 
cu diplomă de licență; -Vechimea efectivă în 
domeniul financiar contabil la nivelul insti-
tuțiilor bugetare de învățământ preuniver-
sitar: 3 ani. 2.Analist programator: -Studii 
superioare în informatică absolvite cu 
diplomă de licență; -Vechimea efectivă în 
domeniul informatic la nivelul instituțiilor 
bugetare de învățământ preuniversitar: 3 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă în data de 2 
decembrie 2019, ora 13.00, la sediul institu-
ției; -Proba interviu în data de 4 decembrie 
2019, ora 13.30, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidații vor depune 
dosarele de înscriere la concurs este de 22 
noiembrie 2019, ora 12.00, la secretariatul 
unității. Date contact telefon Secretariat: 
0344.802.070.

l Unitatea Militară 02628 Caracal, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs de ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a postului de personal civil contractual 
vacant, astfel: -1 post de contabil IA/studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat, cu 
vechime în muncă de 6 ani și 6 luni, conform 
Hotărârii de Guvern nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Concursul 
va avea loc pe data de 03.12.2019, ora 10.00 
(proba scrisă), și 10.12.2019, ora 10.00 (inter-
viul), la sediul UM 02628 Caracal, strada 
Carpaţi, nr.137, localitatea Caracal, judeţul 
Olt. Data-limită de depunere a dosarelor, la 
sediul instituţiei, 22.11.2019, ora 16.00. Date 
de contact :  te l .0249.511.300 sau 
0249.511.296, interior: 111, persoană de 
contact: secretar Micu Nicusor.

l Primăria Orașului Uricani, cu sediul în 
localitatea Uricani, str.1 Mai, nr.6, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Denumirea 
postului: -șofer, treapta I, în cadrul Compar-
timentului Administrativ și Transport (va 
deservi autoutilitara din dotarea primăriei și 
microbuzul pentru transport elevi). Condiții 
de participare la concurs: Condiții generale: 
conform art.3 din Regulament-cadru, 
aprobat HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
-nivelul studiilor: studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; -deținere permis categoriile: B; 
CE, DE; -deținere atestate profesionale 
transport marfă și transport persoane, elibe-
rate de Autoritatea Rutieră Română; 
-vechime în funcția de șofer atestat trans-
port marfă și persoane: minimum patru ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -Proba scrisă în data de 02.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; -Proba interviu 

în data de 05.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării, la sediul 
Primăriei Orașului Uricani. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: sediul 
Primăriei Orașului Uricani, Compartiment 
Resurse Umane, telefon: 0254.511.121/fax: 
0254.511.127, e-mail: primariauricani@
gmail.com

l Primăria Comunei Moldovița, cu sediul în 
localitatea Moldovița, județul Suceava, în 
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de șofer, din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
Comunei Moldovița. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 11.12.2019, ora 10.00. Condiții minime de 
participare: a)studii gimnaziale; b)vechime 
în muncă: 5 ani; c)permis categoriile B, C; d)
atestat pentru transport marfă. 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 
Moldovița. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Moldovița, persoană de 
contact: Cocerhan Romeo, telefon: 
0744.127.440.

l Grădinița cu Program Normal „Zubeyde 
Hanim” Constanța, cu sediul unității în 
localitatea Constanța, str. Delfinului, nr.2, 
judetul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
temporar vacante pe perioadă determinată, 
d e  î n g r i j i t o a r e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 25.11.2019, 
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ora 9.00; -Proba practică în data de 
25.11.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii; -vechime 
în muncă 3 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul unității în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul unității. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul unității, str.Delfinului, 
n r . 2 ,  C o n s t a n ț a ,  t e l e f o n : 
0341.440.058/0721.107.789, e-mail: gradini-
tanr58cta@yahoo.com

l Clubul Sportiv Municipal Sighetu 
Marmației, cu sediul în localitatea Sighetu 
Marmației, str.Bogdan Vodă, nr. 14, judeţul 
Maramureş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de execuție 
vacante de: -1 post contabil debutant, jumă-
tate de normă (4 ore), pe perioadă nedeter-
minată -Club Sportiv Municipal Sighet, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
02.12.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 06.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -Contabil 
debutant, jumătate de normă (4 ore) -Club 
Sportiv Municipal Sighet: -Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul economic; -Nu sunt 
prevăzute condiții specifice de vechime în 
muncă şi în specialitate. 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 Clubul Sportiv 
Municipal Sighetu Marmației. Relaţii supli-
mentare la sediul: Club Sportiv Municipal 
Sighetu Marmației, persoană de contact: 
Opris Petru, telefon: 0744.900.917.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, județul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant, nominalizat 
astfel: -un post analist IA, în Serviciul Infor-
matică şi Statistică Medicală, studii superi-
oare, vechime 6 ani şi 6 luni în activitatea de 
informatică, vacant pe perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din Piteşti, str.Dacia, nr.1, judeţul 
Argeş, sau la o altă locaţie ce va fi anunţată 
ulterior, în data de 02.12.2019- proba scrisă, 
începând cu ora 10.00, iar interviul se va 
susţine în data de 09.12.2019, începând cu 
ora 10.00, pentru toţi candidaţii promovaţi 
la proba scrisă, inclusiv după soluţionarea 
contestaţiilor. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele candidaţilor: 21.11.2019, 
până la ora 14.00- la serviciul Runos-Juri-
dic-Contencios. Date de contact secretar 
comisie de concurs telefon: 0248.220.800, 
interior: 113. Temeiul legal HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, județul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractual vacante, nomi-
nalizat astfel: -trei posturi asistent/ă 
medical/ă, specialitatea „generalist”, în 
Compartiment Primire Urgente, studii post-
liceale, vechime 6 luni ca asistent medical, 
vacant pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii 
din Piteşti, str.Dacia, nr.1, judeţul Argeş, sau 
la o altă locaţie ce va fi anunţată ulterior, în 
data de 02.12.2019- proba scrisă, începând 
cu ora 10.00, iar interviul se va susţine în 
data de 09.12.2019, începând cu ora 10.00, 
pentru toţi candidaţii promovaţi la proba 
scrisă, inclusiv după soluţionarea contestaţi-
ilor. Data-limită până la care se pot depune 

dosarele candidaţilor: 21.11.2019, până la 
ora 14.00- la serviciul Runos-Juridic-Con-
tencios. Date de contact secretar comisie de 
concurs telefon: 0248.220.800, interior: 113. 
Temeiul legal HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - 
Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Berceni nr. 12,  Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor posturi vacante, corespun-
zător funcțiilor contractuale, în cadrul 
structurilor organizatorice din  spital după 
cum urmează: • 0,5  POST FIZICIAN; - 
diplomă de licență în specialitate; - diploma 
de bacalaureat; - 6 luni vechime ]n speciali-
tate. • 1 POST PSIHOLOG PRACTICANT; 
- diploma de bacalaureat; - diplomă de 
licență în specialitate; - 1 an vechime ca 
psiholog stagiar; • 1 POST ASISTENT 
MEDICAL PRINCIPAL (S); - diplomă de 
licență în specialitate; - diplomă de bacalau-
reat; - certificate de grad principal; - 5 ani 
vechime ca asistent medical; •3 POSTURI 
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL); 
- diplomă de şcoală sanitară postliceală; - 
diplomă de bacalaureat; - certificate de grad 
principal; - 5 ani vechime ca asistent 
medical; • 6 POSTURI ASISTENT 
MEDICAL GENERALIST (PL); - diplomă 
de şcoală sanitară postliceală; - diplomă de 
bacalaureat; - 6 luni vechime în specialitate; 
• 2 POSTURI ASISTENT MEDICAL DE 
RADIOLOGIE (PL); - diplomă de școală  
postliceală specialitatea radiologie; - diplomă 
de bacalaureat; - 6 luni vechime în speciali-
tate; • 3 POSTURI ASISTENT MEDICAL 
DE LABORATOR (PL); - diplomă de școală  
postliceală specialitatea laborator; - diplomă 
de bacalaureat; - 6 luni vechime în speciali-
tate;  •  20 POSTURI ASISTENT 
MEDICAL  GENERALIST DEBUTANT 
(PL); - diplomă de școală sanitară postli-
ceală; - diplomă de bacalaureat; - fără 
vechime în specialitate; • 1 POST ASIS-
TENT MEDICAL  DE IGIENĂ DEBU-
TANT (PL); - diplomă de școală postliceală 
specialitatea iginenă; - diplomă de bacalau-
reat; - fără vechime în specialitate. • 1 POST 
ASISTENT MEDICAL  DE RADIO-
LOGIE  DEBUTANT (PL); - diplomă de 
şcoală postliceală specialitatea radiologie; - 
diplomă de bacalaureat; - fără vechime în 
specialitate. • 1 POST REFERENT DE 
SPECIALITATE GRADUL II ( speciali-
tatea  ştiințe ale comunicării); - diplomă de 
licență; - diplomă de bacalaureat; - 3 ani şi 6 
luni vechime în specialitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei astfel: 1. 
Selecția de dosare - 22.11.2019, se afişează la 
avizierul spitalului si pe site. 2. Proba scrisă 
- 02.12.2019, ora 09.00., în amfiteatrul 
centrului de excelenţă în neurochirurgie. 3. 
proba practică - 05.12.2019, ORA 09.00., în 
cadrul structurilor organizatorice. 4. Inter-
viul  - 10.12.2019, ORA 09.00 în amfiteatrul 
centrului de excelenţă în neurochirurgie. 5. 
Persoanele interesate pot depune dosarul de 
înscriere în perioada 08.11.2019 – 21.11.2019 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - 
Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122 şi 1123 Serviciul R.U.N.O.S. şi pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: I. Posturi vacante: 
asistent medical debutant în specialitatea 
radiologie- 2 posturi pentru Laboratorul de 
angiografie şi cateterism cardiac; asistent 
medical debutant generalist- 5 posturi 

pentru Laboratorul de angiografie și catete-
rism cardiac; infirmieră debutantă- 1 post 
pentru Laboratorul de angiografie și catete-
rism cardiac. Concursul se va desfăşura 
astfel: 1.Proba scrisă: în data de 02.12.2019, 
ora 9.00. 2.Proba interviu: în data de 
04.12.2019, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Asistent medical debu-
tant (generalist, radiologie): absolvent al 
liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echi-
valare de studii sau absolvent de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
absolvent de studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, nu necesită vechime în muncă. 
Infirmieră debutantă: şcoală generală, nu 
necesită vechime în muncă. 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 unităţii din Craiova, Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, persoană de contact: Ec.Ungurenuș 
Atena Carmen, telefon: 0251.502.202.

l Unitatea Militară 02433 Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal civil 
contractual: a)1 post vacant de conducere 
„Şef birou gr. II” (studii superioare) –biroul 
financiar-contabil/microstructura contabil 
şef; -nivelul studiilor: superioare  absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul economic; 
-deţinerea Certificatului de atestare a cunoş-
tinţelor dobândite în domeniul Sistemului 
European de Conturi; -vechimea în speciali-
tatea studiilor superioare în domeniul 
economic: minim 5 ani; -vechime în muncă 
în domeniul financiar-contabil în instituţii 
publice: minim 4 ani; -proba scrisă: 
03.12.2019, ora 09.00; -interviul: 09.12.2019, 
ora 09.00; -data limită de depunere a dosa-
relor: 25.11.2019, ora 15.00; b)1 post vacant 
de execuţie „Contabil gr.I” (studii medii) –
biroul financiar-contabil/microstructura 
contabil şef; -nivelul studiilor: medii absol-
vite cu diploma de bacalaureat; -curs de 
calificare profesională în domeniul contabi-
litate publică; -vechimea în muncă în dome-
niul contabilitate: minim 3 ani şi 6 luni; 
-vechime în muncă în domeniul salarizare 
personal plătit din fonduri publice: minim 3 
ani; -proba scrisă: 03.12.2019, ora 12.00; 
-interviul: 09.12.2019, ora 12.00; -data limită 
de depunere a dosarelor: 25.11.2019, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursurilor se vor face la sediul U.M. 
02433, strada Institutul Medico-Militar nr. 
3-5, sector 1 Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului, la telefon: 
0213196006 int.186. 

l Având în vedere măsurile de reorganizare 
ce vor fi demarate la nivelul aparatului 
propriu al Ministerului Economiei și în 
conformitate cu prevederile art.38 din Regu-
lamentul- cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulte-
rioare, Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri anunță amânarea 
concursurilor de recrutare, la o dată care se 
va comunica ulterior, după cum urmează: 
•concursul de recrutare din data de 
11.11.2019, ora 10.00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată, a 6 

posturi vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție din cadrul 
Direcției Administrare Participații, Guver-
nanță Corporativă şi Insolvență (4 posturi 
de consilier gr. IA din cadrul Serviciului 
Administrare Participații şi 2 posturi de 
consilier gr. IA din cadrul Serviciului Guver-
nanță Corporativă), publicat în data de 
18.10.2019; •concursul de recrutare din data 
de 18.11.2019, ora 10.00 (proba practică), în 
vederea ocupării pe durată nedeterminată a 
două posturi vacante corespunzătoare func-
ției contractuale de execuţie de muncitor 
calificat (1 post de electrician  şi 1 post de 
instalator) din cadrul Direcției Investiții 
Achiziții Publice, Servicii Interne şi IT– 
Compartimentul Servicii Interne, publicat în 
data de 25.10.2019. Conform art.38 alin.(1) 
lit.a) şi lit.b) din Regulamentul– cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în situația în care, din motive 
obiective, amânarea concursurilor depăşeşte 
perioada maximă de 15 zile lucrătoare, 
procedura de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor va fi reluată.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 6 din Str. Cerni-
şoara nr.38-40, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocupare a postului vacant personal 
contractual de conducere- Director Executiv, 
perioadă nedeterminată, din cadrul 
Centrului de Sănătate Multifuncțional 
“Sfântul Nectarie”, în data de 05.12.2019 
ora 10:00 proba scrisă şi interviul în data de 
11.12.2019 ora 10:00. Centrul de Sănătate 
Multifuncțional “Sfântul Nectarie”: •1 post 
Director Executiv: -Studii universitare absol-
vite cu diplomă de licență /studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență, în domeniul Ştiințe Sociale- Ramura 
Ştiințe Economice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesitare exercitării funcției- 
minim 3 ani; -Studii de masterat sau post 
universitare absolvite  în domeniul ştiințelor 
economice, management sau administrație 
publică. Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 08.11.2019 (în intervalul 
orar 8.00- 13.00) -21.11.2019 (în intervalul 
orar 08.00-16.00), la sediul DGASPC Sector 
6, din strada Cernişoara nr.38-40, Bucureşti 
Sector 6, şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documente prevazute la art.6, sect.2, 
conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfăşura la sediul DGASPC Sector 6, din 
Strada Cernişoara nr.38-40, Bucureşti Sector 
6. Condiţiile de desfăşurare a concursului 
sunt afişate la sediul DGASPC Sector 6, din 
strada Cernişoara nr.38-40, Bucureşti Sector 
6 şi pe pagina de internet www.asistentaso-
ciala6.ro. Relații suplimentare la tel. 
021/745.72.37 int.133.

l Unitatea Militară 02601 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de execuție de paznic, la un punct de lucru 
din localitatea Tismana, județul Gorj, 
vechimea în muncă cel puțin 3 ani. Probele 
concursului se vor desfăşura astfel: 
-02.12.2019, ora 13.00– proba scrisă; 
-10.12.2019, ora 13.00– interviul; -data limită 
de depunere a dosarelor-  22.11.2019, ora 
13.00. Depunerea dosarelor se va face la 
sediul U.M.02601 Bucureşti, Str. Izvor nr. 
110, sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare, iar probele 
concursului se vor desfăşura la Centrul 
Militar Judeţean Gorj– U.M. 02529 Tg-Jiu, 
Bulevardul  Republicii nr. 13. Date de 
contact ale secretariatului: telefon: 
021/410.40.40 interior 1031.211 sau 
1031.205.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: -3 posturi vacante de asistent 
de farmacie, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -nivel de studii– postli-
ceale; diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea farmacie; diplomă de bacala-
ureat; certificat de membru OAMG-
MAMR– asistent farmacie, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent farmacie (pentru 
persoanele care exercită profesia de asis-
tent farmacie), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs valabilă, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent farmacie); 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 6 luni ca asistent de 
farmacie (să nu deţină gradul principal ca 
asistent de farmacie). Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 04.12.2019 
ora 09.00, interviu– 11.12.2019 ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 11.11.2019– 22.11.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61 interior 142. -1 
post vacant de asistent medical principal– 
specialitatea laborator, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– postliceale; diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea laborator; 
diplomă de bacalaureat; adeverinţă 
examen grad principal– asistent medical 
specialitatea laborator; certificat de 
membru OAMGMAMR– asistent medical 
specialitatea laborator – grad principal, 
avizat şi valabil la data concursului. Certi-
ficatul va fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de asistent 
medical specialitatea laborator– grad prin-
cipal (pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical specialitatea– 
grad principal), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs valabilă, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent medical 
specialitatea laborator– grad principal); 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 5 ani ca asistent medical 
specialitatea laborator. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 03.12.2019 
ora 09.00, interviu– 10.12.2019 ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 11.11.2019– 22.11.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51 –61 interior 142. -2 
posturi vacante de asistent medical– speci-
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alitatea laborator, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– postliceale; diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea laborator; 
diplomă de bacalaureat; certificat de 
membru OAMGMAMR – asistent medical 
specialitatea laborator, avizat şi valabil la 
data concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical speciali-
tatea laborator  (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent medical 
specialitatea laborator), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs valabilă, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent medical 
specialitatea laborator); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: minim 6 luni 
ca asistent medical specialitatea laborator 
(să nu deţină gradul principal ca asistent 
medical– specialitatea laborator). 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 03.12.2019 ora 09.00, interviu– 
10.12.2019 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs este: 
11.11.2019– 22.11.2019. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51 –61 interior 142. -1 post 
vacant de asistent medical debutant– 
specialitatea laborator, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– postliceale; diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea laborator; 
diplomă de bacalaureat; certificat de 
membru OAMGMAMR –asistent 
medical– specialitatea laborator, avizat şi 
valabil la data concursului. Certificatul va 
fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent medical– 
specialitatea laborator, avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs- valabilă, eliberată 
de OAMGMAMR; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: - . Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 02.12.2019 
ora 12.30, interviu– 09.12.2019 ora 09.00, 
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 11.11.2019– 22.11.2019. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– 
telefon 021.319.30.51 –61 interior 142. -3 
posturi vacante de asistent medical debu-
tant– specialitatea radiologie, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii– postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea radiologie; 
diplomă de bacalaureat;certificat de 
membru OAMGMAMR –asistent 
medical- radiologie, avizat şi valabil la data 

concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical- radiologie, 
avizat şi valabil la data concursului sau de 
adeverinţa pentru participare la concurs 
valabila, eliberată de OAMGMAMR; nivel 
de acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 05.12.2019 ora 09.00, interviu – 
12.12.2019 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs este: 
11.11.2019– 22.11.2019. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51 –61 interior 142. -29 posturi 
vacante de asistent medical debutant– 
specialitatea medicină generală, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii– postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea medicină 
generală; diplomă de bacalaureat; certificat 
de membru OAMGMAMR– asistent 
medical generalist, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical generalist, 
avizat şi valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la concurs- 
valabilă, eliberată de OAMGMAMR; nivel 
de acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: -.  
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 02.12.2019 ora 09.00, interviu– 
09.12.2019, 10.12.2019 şi 11.12.2019 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 11.11.2019– 
22.11.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1– telefon 021.319.30.51 –61 interior 
108. -15 posturi vacante de asistent 
medical– specialitatea medicină generală, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii– postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conf. 
H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină 
generală; diplomă de bacalaureat; certificat 
de membru OAMGMAMR– asistent 
medical generalist, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical generalist 
(pentru persoanele care exercită profesia 
de asistent medical generalist), avizat şi 
valabil la data concursului, sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs– vala-
bilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul 
persoanelor care nu exercită profesia de 
asistent medical generalist); nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”;  vechime: minim 6 luni 
ca asistent medical generalist (să nu deţină 

gradul principal ca asistent medical gene-
ralist). Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 02.12.2019 ora 09.00, 
interviu– 09.12.2019, 10.12.2019 şi 
11.12.2019 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs este: 
11.11.2019– 22.11.2019. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51 –61 interior 108. -21 posturi 
vacante de asistent medical– specialitatea 
medicină generală, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– superioare; diplomă de licenţă în 
specialitatea asistenţă medicală generală, 
însoţită de suplimentul descriptiv; diplomă 
de bacalaureat; certificat de membru 
OAMGMAMR –asistent medical genera-
list licenţiat, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei de asistent medical generalist 
licenţiat (pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical generalist 
licenţiat), avizat şi valabil la data concur-
sului, sau de adeverinţa pentru participare 
la concurs– valabilă, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care nu 
exercită profesia de asistent medical gene-
ralist licenţiat); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 6 luni ca asistent 
medical generalist (să nu deţină gradul 
principal ca asistent medical generalist).  
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 02.12.2019 ora 09.00, interviu– 
09.12.2019, 10.12.2019 şi 11.12.2019 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 11.11.2019– 
22.11.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1– telefon 021.319.30.51 –61 interior 
108. -6 posturi vacante de asistent medical 
principal– specialitatea medicină generală, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii– superioare; diplomă de 
licenţă în specialitatea asistenţă medicală 
generală, însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă de bacalaureat; adeve-
rinţă examen grad principal– asistent 
medical generalist; certificat de membru 
OAMGMAMR –asistent medical genera-
list licenţiat– grad  principal în medicină 
generală, avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual pentru autorizarea exercitării profe-
siei de asistent medical generalist licenţiat 
– grad principal in medicină generală 
(pentru persoanele care exercită profesia 
de asistent medical generalist licenţiat– 
grad principal în medicină generală), 
avizat şi valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la concurs– 
valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită profesia 
de asistent medical generalist licenţiat– 
grad principal în medicină generală); nivel 
de acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; vechime: minim 5 

ani ca asistent medical generalist. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 02.12.2019 ora 09.00, interviu– 
09.12.2019, 10.12.2019 şi 11.12.2019 ora 
09.00, la sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 11.11.2019– 
22.11.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1 –telefon 021.319.30.51– 61 interior 
108. -1 post vacant de asistent medical 
licenţiat în nutriţie şi dietetică- debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii– superioare; diplomă de 
licenţă în specialitatea nutriţie şi dietetică, 
însoţită de suplimentul descriptiv; diplomă 
de bacalaureat; certificat de membru 
OAMGMAMR –asistent medical generalist 
licenţiat în nutriţie şi dietetică, avizat şi 
valabil la data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent medical  
licenţiat în nutriţie şi dietetică, avizat şi 
valabil la data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs– valabilă, 
eliberată de OAMGMAMR (asistent medical 
licenţiat în nutriţie şi dietetică); nivel de 
acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba scrisă– 02.12.2019 
ora 09.00, interviu– 09.12.2019, 10.12.2019 şi 
11.12.2019 ora 09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
11.11.2019 – 22.11.2019. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51 –61 interior 108.

CITAŢII
l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile 
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor, 
Farcas Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda 
Petru sunt citați pe data de 09.12.2019 la 
Judecă tor ia  Turda ,  în  dos .  n r. 
1401/328/2014, în calitate de pârâți.

l Numita Țuiu Florina -Adriana cu ultimul 
domiciliu cunoscut in oraşul Potcoava, sat 
Valea Merilor, str. Bandoneri, nr.9, județul 
Olt este citată la Judecatoria Slatina, județul 
Olt, în data de, 12.12.2019, ora 09.00, 
completul CC3, sala 2 in calitate de pârâtă 
în dosarul civil. nr. 994/311/2019, având ca 
obiect divort cu minori, reclamant fiind Țuiu 
Valentin-Ion.

l Buşe Romina şi Buse Nicoleta Loredana 
sunt citate în calitate de pârâte, în dosar nr. 
11023/288/2019, aflat pe rolul Judecătoriei 
Rm. Vâlcea, în data de 29.11.2019, în proces 
cu reclamant Muşat Vasile Gabriel.

l Se citează d-na Malic Viorica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Câmpulung, Bdul 
I.C. Brătianu nr. 7, bloc D32, sc. B, et. 3, ap. 
12, jud. Argeş, în calitate de intimată în 
Dosarul civil nr. 3779/280/2018 al Judecăto-
riei Piteşti, cu termen de judecată la data de 
25.11.2019, la Judecătoria Piteşti, în proces 
cu Popescu Georgeta, cotestatoare, având ca 
obiect contestaţie împotriva executării silite 
din Dosarul nr. 5/2018 al B.Ex.Jud. Vârgă 
Ioan din Piteşti.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si sotia, 
nascuta Stieber Elisabeta sunt citati in 
14.11.2019 in Dosar civil 3063/328/2018 
pentru succesiune.

l Notificare. Subsemnatul Chiriac Liviu 
Daniel, domiciliat în sat/com.Puieşti, jud.
Vaslui, notific pe numiţii Minciună Gabriela, 
cu domiciliu cunoscut în ţară în sat Ireasca, 
com.Gohor, jud.Galaţi, Minciună Gheorghe, 
Berbecea Ana, Minciună Alexandra 
Mihaela şi Minciună Jana, toţi cu ultim 
domiciliu în ţară, în sat/com.Puieşti, jud.
Vaslui, ca în ziua de 29.11.2019, ora 11.00, să 
fie prezenţi Ia Biroul Notarului Public 
Barbu Tony Marian, cu sediul în Bârlad, 
str.1 Decembrie, nr.12, bl.X2, sc.A, ap.1, jud.
Vaslui, pentru a Ie aduce Ia cunoştinţă exis-
tenţa contractului de vânzare-cumpărare 
sub semnătură privată încheiat la data de 
22.07.2008 la Cabinetul de Avocatură 
Ghilasi Adrian loan, contract prin care 
autorul acestora -Minciună Dumitru -mi-a 
transmis suprafaţa de 1.000mp teren 
„Fânețe” situată în intravilanul satului 
Puieşti, com.Puieşti, jud.Vaslui, individua-
lizat prin tarlaua 58, parcela 1461/6 din TP 
2433 din 02/09.2004, în schimbul sumei de 
1.200Lei şi pentru încheierea în formă 
autentică a contractului de vânzare-cumpă-
rare sus-menţionat.

DIVERSE
l SC KSH Soluții Integrate 3D SRL, cu 
sediul în str.Crişul Alb, nr.17, Sector 4, Bucu-
reşti, înregistrată la ONRC -ORCTB, CUI: 
RO38223409, informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea în vederea emiterii 
autorizației de mediu pentru activitatea de 
colectare deşeuri periculoase şi nepericu-
loase şi reciclarea deşeurilor de ambalaje din 
lemn. Activitatea se va desfăşura în str.
Fermei, nr.8, localitatea Glina, jud.Ilfov. 
Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucureşti, fax: 430.15.23, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

lUnitatea Administrativ-Teritorială Tătă-
ranu din județul Vrancea anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.18 începând cu data de 
13.11.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. În conformitate cu prevede-
rile Legii 31/1990 Consiliul de Administraţie 
al Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 10.12.2019 orele 11.00 
şi Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 10.12.2019 orele 12.00 la 
sediul societăţii din Bucureşti Calea Ion 
Zavoi, nr.8, clădirea C6, Biroul R12, sector 
1, Bucureşti pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 22.11.2019 (data de referinţă). 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor va avea următoarea Ordine de zi: 1. 
Aprobarea administrării societăţii de către 
un Administrator Unic. 2. Aprobarea conso-
lidării valorii nominale a unei acţiuni 
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Aviaţia Utilitară Bucureşti SA, de la 2,5 lei/
acţiune la 250 lei/acţiune, prin creşterea 
valorii nominale a acţiunilor concomitent cu 
reducerea numărului total de acţiuni (100 de 
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/
acţiune= 1 acţiune cu valoarea nominală de 
250 lei/acţiune); 3. Aprobarea procedurii de 
consolidare a valorii nominale a unei acţiuni, 
operaţiune ce va avea următoarele etape: a. 
Aprobarea consolidării valorii nominale a 
unei acţiuni Aviaţia Utilitară Bucureşti SA de 
la 2,5 lei/acţiune la 250 lei/acţiune prin creş-
terea valorii nominale a acţiunilor concomi-
tent cu reducerea numărului total de acţiuni: 
100 de acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 
lei/acţiune= 1 acţiune cu valoarea nominală 
de 250 lei/acţiune; b. Aprobarea majorării 
capitalului social al societatii cu 102,5 lei, de 
la 8.343.397,5 lei la 8.343.500 lei, din surse 
proprii de finanţare constituite din profitul 
anilor precedenţi, în vederea emiterii de către 
Aviaţia Utilitară Bucureşti SA a unui număr 
întreg de acţiuni cu valoarea nominală nouă. 
Alocarea acţiunii întregi rezultate din această 
majorare de capital social se va realiza prin 
Decizia Consiliului de Administraţie după 
finalizarea procedurii de consolidare a valorii 
nominale a acţiunilor. c. Aprobarea modifi-
cării art.7.1 din Actul constitutiv al Aviaţia 
Utilitară Bucureşti SA ca urmare a creşterii 
valorii nominale a acţiunilor concomitent cu 
reducerea numărului total de acţiuni, text 
care va avea următorul conţinut: “7.1. Capi-
talul social, subscris şi vărsat este de 
8.343.500 RON împărţit într-un număr de 
33.374 acţiuni nominative în valoare nomi-
nală de 250 RON fiecare şi se prezintă după 
cum urmează: •capital social subscris şi 
vărsat: 8.343.500 RON; •aporturi în natură: 
2.088.547,5 RON”. 4. Aprobarea procedurii 
de consolidare a valorii nominale a acţiunii, 
aprobarea termenului şi condiţiilor de exerci-
tare a dreptului tuturor acţionarilor de a opta 
pentru întregirea numărului de acţiuni prin 
completarea valorii unei acţiuni consolidate 
prin aport în numerar, sau de a opta pentru 
restituirea aportului lor la capitalul social 
pentru acţiunile vechi neconsolidate a căror 
valoare este mai mică de 250 lei şi aprobarea 
pretului pe care societatea îl va plăti cu titlu 
de restituire a aportului pentru acţiunile 
vechi rămase neconsolidate.  5. Aprobarea 
dobândirii de către Aviaţia Utilitară Bucu-
reşti SA a propriilor acţiuni rămase nedistri-
buite în urma consolidării valorii nominale a 
acestora. 6. Modificarea actualizarea şi apro-
barea actului constitutiv conform noilor 
modificări. În cazul în care la prima convo-
care nu se întruneşte prezenţa corespunză-
toare Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru data de 
11.12.2019 ora 11 la aceeaşi adresă. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
va avea următoarea Ordine de zi: 1. Revo-
carea dlui. Costas Bogdan din funcţia de 
administrator şi Preşedinte CA; 2. Numirea 
unui nou membru în Consiliul de Adminis-
traţie sau după caz, Numirea unui Adminis-
trator Unic şi stabilirea duratei mandatului, 
stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare 
fixe a noului membru în Consiliul de Admi-
nistraţie/ Administratorului Unic. 3. Împu-
ternicirea persoanei ce urmează să semneze 
în numele societăţii contractul de adminis-
trare/ mandat cu membrul consiliului de 
Administraţie/ Administratorul Unic. În 
cazul în care la prima convocare nu se întru-
neşte prezenţa corespunzătoare Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se 
convoacă pentru data de 11.12.2019 ora 12 la 
aceeaşi adresă. Documente aferente AGA:  
Convocatorul materialele supuse dezbaterii 
precum şi proiectul hotărârii AGA vor putea 
fi consultate începând cu data de 8.11.2019 la 
sediul societăţii. Propuneri ale acţionarilor cu 

privire la AGA: Unul sau mai multi acţionari 
care deţin individual sau împreună cel puţin 
5% din capitalul social, au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de o 
justificare, şi de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele propuse a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale în cel mult 
15 zile de la publicarea convocării. Ordinea 
de zi revizuită, va fi publicată până la data de 
29.11.2019, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Data de referinţă este 
22.11.2019. Numai acţionarii înscrişi la 
aceasta dată în Registrul Acţionarilor vor 
putea participa şi vota în cadrul adunării 
generale. Acţionarii pot participa la adună-
rile generale direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane în condiţiile legii sau pot 
vota prin corespondenţă.  Documentele nece-
sare pentru participarea la AGA a acţiona-
rilor persoane fizice sunt: dacă acţionarul se 
prezintă personal– actul de identitate iar 
dacă acţionarul este reprezentat de altă 
persoană procura specială şi actul de identi-
tate al reprezentantului; Documentele nece-
sare pentru participarea la AGA a 
acţionarilor persoane juridice sunt reprezen-
tantul legal– pe baza unui certificat consta-
tator eliberat de Registrul Comerţului sau 
persoana căreia i s-a delegat competenţa de 
reprezentare; Împuternicirile se pot transmite 
şi pe email la adresa office@aviatiautilitara.ro 
sau se depun la societate cu 48 de ore înainte 
de adunarea generală, fiind reţinute de socie-
tate, făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării generale. Acţio-
narii înregistraţi la data de referinţă, au 
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot pus la 
dispoziţia lor la sediul Aviaţia Utilitară Bucu-
reşti SA.  Formularul de vot prin corespon-
denţă însoţit de copia actului de identitate 
(acţionarii persoane fizice) sau a certificatului 
de înregistrare al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi transmise în original 
la sediul societăţii până cel târziu la data de 
10.12.2019, ora 9:00.). Prezentul convocator 
anulează convocatorul publicat sub 
nr.4404/18.10.2019. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258, între orele 9,00–15,00, email: 
office@aviatiautilitara.ro. Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A., Preşedinte CA interimar 
Gărdean Adrian.

LICITAŢII
l S FISE Electrica Serv SA -Punct de lucru 
Ploieşti organizează în data de 12 noiembrie 
2019, ora 12.00, la sediul din str.Deltei, nr.40, 
Ploieşti, licitație publică privind vânzarea 
mijloacelor fixe auto aprobate la casare. 
Pentru relații suplimentare, vă rugăm să 
sunați la: 0372.440.480/0735.36.9289/0724.24
4.153. În caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în datele de 26 şi 28 noiembrie, ora 
12.00.

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la pretul de 
483.146,40 lei fara TVA (574.944,22 lei cu 
TVA), reprezentand 80% din valoarea de 
evaluare, proprietatea imobiliara - autogara 
compusa din teren intravilan in suprafata de 
7.409 mp si constructii (C1-C5) situate in 
Gaesti, str. Vladimir Streinu, nr.6, jud. 
Dambovita. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar in suma de 3.000 lei fara TVA şi 
vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 12.11.2019, ora 
11/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 

519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 19.11.2019, 26.11.2019, 
03.12.2019, respectiv in data de 10.12.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la pretul de 
1.876.519,20 lei fara TVA (2,233.057,85 lei cu 
TVA), reprezentand 80% din valoarea de 
evaluare proprietatea imobiliara - statie de 
reparatii si intretinere, compusa din teren 
intravilan in suprafata de 20.625 mp si 
constructii (C1-C24) situate in Gaesti, str. 
Stefan Mihailescu, nr.10, jud. Dambovita. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar in suma 
de 5.000 lei fara TVA şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 12.11.2019, ora 11/30 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 19.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 
respectiv in data de 10.12.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Municipiul Petroşani – prin Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, 
cod fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_
urbanismpetrosani@yahoo.com organi-
zează: licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 26,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Viitorului, în vederea constru-
irii unui garaj, notat în C.F. 65656 Petroşani, 
nr. cadastral 65656; licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de concesiune 
al terenului aferent imobilului cu destinație 
de garaj, în suprafață de 34,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani, str. Independenței, 
notat în C.F. 65643 Petroşani, nr. cadastral 
65643; licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de garaj, în 
suprafață de 29,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Independenței, notat în C.F. 
65660 Petroşani, nr. cadastral 65660. Ofer-
tele se depun într-un exemplar până la data 
de 29.11.2019, ora 9.00 şi se vor deschide în 
şedinţa publică din data de 29.11.2019, orele 
10.00, 11.00 respectiv 12.00, în sala de 
şedinţe, la sediul instituţiei. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine până la data de 
22.11.2019, de la Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primă-
riei municipiului Petroşani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. Relaţii, 
detalii, clarificări se pot obţine până la data 
de 26.11.2019, de la Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primă-
riei municipiului Petroşani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. licitaţie 
publică în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață de 20,0 
mp, situat în municipiul Petroşani, str. Inde-
pendenței, în vederea construirii unui garaj, 
notat în C.F. 65695 Petroşani, nr. cadastral 
65695; licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 7,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Nicolae Bălcescu, în scopul 
suplimentării concesiunii terenului aferent 
unui garaj, notat în C.F. 65713 Petroşani, nr. 
cadastral 65713; licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune al tere-
nului în suprafață de 12,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani, str. Independenței, în 
scopul suplimentării concesiunii terenului 
aferent unui garaj, notat în C.F. 65452 
Petroşani, nr. cadastral 65452; licitaţie 

publică în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață de 10,0 
mp, situat în municipiul Petroşani, str. Inde-
pendenței, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj, notat în 
C.F. 65454 Petroşani, nr. cadastral 65454. 
Ofertele se depun într-un exemplar până la 
data de 03.12.2019, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică din data de 
03.12.2019, orele 11.00, 12.00, 13.00 
respectiv 14.00, în sala de şedinţe, la sediul 
instituţiei. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 26.11.2019, de 
la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Relaţii, detalii, clarificări 
se pot obţine până la data de 28.11.2019, de 
la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Costul documentaţiei de 
atribuire este de 50 lei şi se va achita la casi-
eria din cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, parter. Ofertele se depun la sediul 
instituţiei, biroul de registratură, camera 5 
sau 7.

l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise pentru închi-
rierea unor spații din incinta Stadionului 
Municipal Piatra-Neamț, situat în str. Eroilor 
nr.18, conform anexei la prezentul anunț. 1. 
Denumirea şi sediul autorității administrației 
publice: Municipiul Piatra-Neamț, C.U.I. 
2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, Piatra 
Neamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374, 
e-mail infopn@primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com; 2. Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de închiriere: licitație 
publică deschisă; 3. Obținerea unui exemplar 
din documentația pentru elaborarea ofertei 
se poate face la sediul Primăriei Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, județul 
Neamț, registratură – Direcția Patrimoniu; 4. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: 10 lei. Plata  se poate face 
direct  la casieria  Primăriei Piatra-Neamț 
din str. Ștefan cel Mare nr.6-8, sau în contul 
P r i m ă r i e i   P i a t r a - N e a m ț 
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la 
Trezoreria Municipiului Piatra-Neamț; 5. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
21.11.2019, ora 16.30; 6. Termenul de depu-
nere a ofertelor: 29.11.2019, ora 14.00; 7. 
Adresa la care trebuie transmise ofertele: 
Primăria Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8, județul Neamț, registratură - Direcția 
Patrimoniu, în doua exemplare (unul original 
şi unul în copie); 8. Perioada de valabilitate a 
ofertelor: 120 de zile; 9. Data, ora şi locul  
deschiderii ofertelor: 02.12.2019, ora 16.00, la 
sediul Primăriei Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8; 10. Instanța competentă în solu-
ționarea litigiilor apărute: Judecătoria muni-
cipiului Piatra-Neamț. Spațiile din incinta 
Stadionului municipal Piatra-Neamț, situat 
în str. Eroilor nr.18, scoase la licitație: 1. 
Spațiu situat la parterul clădirii “Pavilion 
administrativ”, în suprafață de 200 mp, cu 
destinația bucătăriE. 2. Spațiu situat sub 
tribuna a II-a,  cu acces din exterior, în supra-
față de 37,62 mp, cu destinația birouri.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigo-
rian Andreea - Gina, în calitate de lichidator 
judiciar al „Tramia Construct”S.R.L.cu 
sediul social în mun. Timişoara, str. Josef 
Preyer nr. 14, SAD 2, jud. Timiş, având 
număr de ordine în registrul comerțului ORC 
J35/281/2006 şi CUI 18339477 notifică 
deschiderea procedurii simplificate a insol-
venţei şi de faliment societății „Tramia 
Construct” S.R.L. Societatea„Tramia 
Construct” S.R.L. are obligaţia ca în termen 

de 10 zile de la deschiderea procedurii insol-
ventei să depună la dosarul cauzei documen-
tele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței 
si de insolvență. Termenul limită pentru 
inventarierea bunurilor şi încheierea proce-
sului verbal de inventar este 04.12.2019. 
Termenul limită pentru depunerea cererilor 
de creanţe este 09.12.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 19.12.2019. Termenul 
pentru depunerea contestațiilor la tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publicarea 
acestuia in BPI. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanțelor este 
13.01.2019. Termenul pentru continuarea 
procedurii este 12.03.2020. Se notifică faptul 
că prima Adunare a Creditorilor va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar mun. Iaşi, şos.
Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, complesx 
Exclusive Residence, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6,în data de  23.12.2019 ora 10:00, 
având ca ordine de zi: 1.Alegerea comitetului 
creditorilor şi desemnarea preşedintelui aces-
tuia; 2.Confirmarea lichidatorului judiciar. 
Nu se pune în discuția creditorilor remune-
rația lichidatorului judiciar având în vedere 
că în patrimoniul debitoarei nu au fost iden-
tificate bunuri - renumeratia lichidatorului 
judiciar urmând a fi suportată din fondul de 
lichidare în conformitate cu dispozițiile art.38 
alin.5 din OUG nr.86/2006. Se notifică asoci-
atii societăţii debitoare faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului 
judiciar în mun. Iaşi, şos.Ștefan cel Mare şi 
Sfânt, nr.4, complex Exclusive Residence, 
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, în data 
04.12.2019, ora 12:00, în vederea desemnării 
administratorului special.

PIERDERI
l Subsemnata Ștefănescu Aida Isabela 
Vanina domiciliată în Localitatea  Braşov, Str. 
Valea Cetății , nr.11, am pierdut Certificat  
Manager de Transport cu seria AMMI, nr. 
0011749. Declar nul.

Subscrisa TTAPIS Investments SRL, CUI: 
23951951, declarăm pierdute certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 359/2004 de 
ORCT Iaşi. Le declarăm nule.

l Pierdut Certificat de Inregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti al societatii Auroras 
Soft SRL, cu sediul social in Bucuresti str.
Lucretiu Patrascanu nr.4 bl.T1 sc.B et.8 ap.79 
sector 3, Numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/17157/25.10.2004, Cod unic 
de inregistrare 16874309 din data de 
25.10.2004. Il declaram nul.

l Institutul Național pentru Cercetare şi 
Formare Culturală declară pierdut certifi-
catul de traducător seria E nr. 2187, înregis-
trat sub nr. 261, eliberat de Institutul Național 
pentru Cercetare şi Formare Culturală- 
Comisia centrală pentru acordarea certifica-
tului de traducător la data de 30.08.2019. 
Declarat nul.

l Declar pierdută şi nulă legitimaţie de 
student pentru reducere/ gratuitate la trans-
port nr. 0418915 emisă de Universitatea 
Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea 
de Securitate şi Apărare, pe numele de Iluţan 
- Podăreanu Diandra. 

l SC Claudan Distribution 2002 SRL, CUI 
14822966, J23/3162/2010, str. Șos. Bucureşti- 
Târgovişte nr. 246, Buftea, Ilfov, declar că am 
pierdut certificat constatator sediu secundar.


