
Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Miercuri, 2 iunie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l SC Toga Serv SRL Bacău angajează 
muncitori necalificați pentru lucrări 
de marcaje rutiere. CV-urile se trimit 
la adresa de email: office@togaserv.ro.

l Liceul Tehnologic „Dumitru Dumi-
trescu” Buftea, cu sediul în oraș 
Buftea, județ Ilfov, Șos.București-Târ-
goviște, nr. 135, organizează concurs 
conform temeiului legal HG 286/2011, 
modificată și completată cu HG nr. 
1027/2014, pentru ocuparea, 1 (un) 
post contractual vacant de muncitor 
școală, studii medii, vechime în 
muncă 5 ani, durată nedeterminată. 
Concursul va avea loc la sediul Lice-
ului Tehnologic „Dumitru Dumi-
trescu” Buftea în data de 25 iunie 
2021, constând în probă scrisă (ora 
09.00), proba practică (ora 12.00), 
interviu (ora 13.00). Data limită de 
depunere a dosarelor 10 zile lucră-
toare de la publicare, orele 14.00. 
Relații suplimentare se pot obține la 
secretariatul Liceului Tehnologic 
„Dumitru Dumitrescu” Buftea, 
telefon 021/351.59.11.

l Societate românească, cu sediul în 
Constanța, angajează muncitori în 
construcții pentru Franța, în vederea 
executării lucrărilor de construcții noi 
și lucrărilor de renovare, în special 
finisaje construcții, montat parchet, 
gresie, faianță, rigips. Oferim contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată, 
salariu avantajos, transport atât 
România-Franța, Franța-România, 
cât și de la locul de cazare la locul de 
muncă și retur, cazare în timpul 
șederii dvs.în Franța. Pentru detalii ne 
puteți contacta la nr.de telefon 
0769.525.532.

l Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 
cu respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
de execuție vacant de șofer treapta II, 
situat la poz.115,0 în Statul de funcții 
(Anexa 17 la OMS nr.2186/2020) din 
cadrul Serviciului Administrativ și 
Mentenanţă al D.S.P.Dolj. Condiţii 
specifice de ocupare a postului de 
șofer Tr.II: -studii medii absolvite; 
-permis de conducere pentru șofer 
profesionist sau diplomă de absolvire 
a învăţământului mediu ori profesi-
onal de specialitate. Concursul se va 
desfășura la sediul D.S.P.Dolj din 
Craiova, Str.Tabaci, nr.1, după urmă-
torul calendar: -Selecția de dosare: 
17.06.2021, cu începere de la ora 
10.00; -Proba scrisă: 24.06.2021, cu 
începere de la ora 10.00; -Interviul: 
30.06.2021, cu începere de la ora 
10.00. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul D.S.P.Dolj din 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, respectiv până la data de 
16.06.2021, ora 16.00. Persoană de 
contact: Păunescu Elena, consilier 
superior, Biroul RUNOS. Documen-
tele ce compun dosarul de concurs, 
bibliografia, calendarul de desfășurare 
a concursului și celelalte informații 
utile pentru înscrierea la concurs se 
găsesc afișate pe site-ul instituției, 
respectiv www.dspdolj.ro.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante urmă-
toare: Asistent medical generalist 
debutant- 13 posturi pentru spital. 

Concursul se va desfășura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 25.06.2021, 
ora 09.00; 2.Proba interviu: în data de 
01.07.2021, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Asistent medical generalist debu-
tant: Absolvent al liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de 
studii sau Absolvent de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
absolvent de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 sau Absolvent al 
învăţământului superior de 3 ani în 
specialitate sau absolvent al învăţă-
mântului superior- licenţă în speciali-
ta t e ;  nu  neces i tă  vech ime  în 
specialitate. 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, Jud.
Dolj. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Servi-
ciul RUNOS.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante urmă-
toare: Asistent medical de laborator 
debutant- 2 posturi pentru Labora-
torul de Genetică Medicală. Concursul 
se va desfășura astfel: 1.Proba scrisă: 
în data de 25.06.2021, ora 09.00; 
2 .Proba  prac t i că :  în  da ta  de 
01.07.2021,  ora 09.00;  3.Proba 
interviu: în data de 06.07.2021, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 1.Asistent 
medical de laborator debutant: Absol-
vent al liceului sanitar cu durata de 5 
ani sau echivalare de studii sau Absol-
vent de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau Absolvent de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau 
Absolvent al învăţământului superior 
de 3 ani în specialitate sau Absolvent 
al învăţământului superior- licenţă în 
specialitate; nu necesită vechime în 
muncă. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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, Jud.
Dolj. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Servi-
ciul RUNOS.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante urmă-
toare: Șef Birou Achiziții publice, 
contracte- 1 post; Referent de speciali-
tate I (studii economice)- 1 post 
pentru Serviciul Managementul cali-
tății serviciilor de sănătate; Referent 
de specialitate debutant- 2 posturi 
pentru Serviciul de Evaluare și statis-
tică medicală; Economist debutant- 1 
post pentru Serviciul de Evaluare și 
statistică medicală; Asistent medical 
șef pentru Secția Chirurgie cardiovas-
culară- 1 post; Infirmieră debutantă- 
1 1  p o s t u r i  p e n t r u  s p i t a l ; 
Brancardier- 3 posturi pentru spital. 
Concursul se va desfășura astfel: 1. 
Proba scrisă: în data de 28.06.2021, 

ora 09.00; 2.Proba interviu: în data de 
01.07.2021, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1 .Șef  Birou Achiz i ț i i  publ ice , 
contracte: Absolvent al învăţămân-
tului superior- diplomă de licență 
(studii economice); Minim 2 ani 
vechime în specialitate; Curs de expert 
în achiziții publice. 2.Referent de 
specialitate I (studii economice): 
Diplomă de licenţă în specialitate 
(studii economice); Minim 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate. 3.Refe-
rent de specialitate debutant: Diplomă 
de licenţă; Nu necesită vechime în 
specialitate. 4. Economist debutant: 
Absolvent al învăţământului superior- 
diplomă de licență (studii economice); 
nu necesită vechime în specialitate. 
5.Asistent medical șef: Absolvent al 
învăţământului superior în domeniul 
medical- licenţă în specialitate; Grad 
principal; Minim 5 ani vechime ca 
asistent medical. 6. Infirmieră debu-
tantă: Școală generală; Nu necesită 
vechime. 7.Brancardier: Școală gene-
rală; Nu necesită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Craiova, Strada 
Tabaci, nr. 1, Jud. Dolj. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Craiova, persoană de 
contact :  Ec .Ungurenuș  Atena 
Carmen, șef Serviciul RUNOS.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 
funcţii contractuale vacante de 

execuţie pe perioadă determinată de 
24 de luni de consilier cadastru gradul 
II și consilier cadastru gradul IA din 
cadrul Biroului Înregistrare Sistema-
tică al Serviciului Cadastru, pentru 
implementarea Programului Naţional 
de Cadastru și Carte Funciară. 
Concursul se va desfășura în perioada 
28.06.2021-01.07.2021, orele 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor este 
03-16.06.2021,  la  sediul  OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: 
www.ocpitr.ro

CITAȚII
l Subsemnatul Serdiklar Serdal, cu 
ult imul  domici l iu  cunoscut  în 
Germania, Steinstrasse 13, 67547 
Worms, este citat la Judecătoria 
Craiova, în data de 08.06.2021, ora 
11.50, Completul CMF 1, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l  c i v .
nr.26904/215/2019*, în procesul având 
ca obiect exercitarea autorității părin-
tești cu reclamanta Vulpan Irina 
Mihaela.

DIVERSE
l Agenția pentru Protecția Mediului 
Cluj anunță publicul interesat asupra 
necesității efectuării evaluării de 
mediu în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru “Amenajamentul silvic 
U.P. II Dealu Botii”, propus a fi 
amplasat în comuna Beliș, jud. Cluj; 
titular: Composesoratul de pădure 
“Măgura Călățele”. Observațiile și 
comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare se 
transmit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Doro-
banților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 
0264 412 914, e-mail: office@apmcj.
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anpm.ro în zilele de luni - vineri, între 
orele 9.00 – 14.00, în termen de 10 zile 
calendaristice  de la data apariției 
anunțului.

l 1.Autoritatea contractantă: Munici-
piul Aiud, Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
județul Alba, cod fiscal 4613636, cod 
poștal 515200, telefon 0258/861.310, 
fax 0258/861.280, e-mail: office@aiud.
ro. 2.Reglementări legale privind 
acordarea de finanțare nerambursa-
bilă: Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. 3. Domeniile pentru care se 
acordă finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local al Municipiului Aiud în 
anul 2021 sunt: a)culte religioase; b)
activități sportive. 4.Obiectivul 
general :  Spri j inirea sectorului 
nonprofit în desfășurarea unor activi-
tăți care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni sau programe de interes 
public la nivelul municipiului Aiud. 5. 
Suma totală alocată de la bugetul 
local al Municipiului Aiud și aprobată 
pentru anul 2021 este de 100.000Lei, 
repartizarea acesteia pe domenii fiind 
următoarea: a)culte religioase: 50.000 
Lei; b) activități sportive: 50.000 Lei. 
6.Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte: 01.07.2021, 
ora 16.00. 7 .Durata de implementare 
a proiectelor: până la 30.11.2021. 8. 
Solicitanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial -asociații ori fundații 
constituite conform legii -sau culte 
religioase recunoscute conform legii și 
să aibă domiciliul /sediul sau filiala în 
municipiul Aiud. 9.Regulamentul 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile de la bugetul local al Muni-
cipiului Aiud și documentația de 
solicitare a finanțării nerambursabile, 
precum și informații suplimentare se 
pot obține de la Biroul Comunicare și 
Relații Publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, 
nr.1, cod poștal 515200, județul Alba, 
telefon 0258/861310 și de pe site-ul 
instituției: www.aiud.ro. 10.Solicitanții 

vor putea depune propunerile de 
proiecte cu documentația prevăzută în 
Regulamentul privind regimul finan-
țărilor nerambursabile de la bugetul 
local al Municipiului Aiud, la registra-
tura Primăriei Municipiului Aiud, str.
Cuza Vodă, nr.1, cod poștal 515200, 
județul Alba, începând cu data de 
02.06.2021 ș i  până la  data de 
01.07.2021, ora 16.00. 11.Documen-
tația de solicitare a finanțării va fi 
întocmită în limba română și se va 
depune într-un singur exemplar, 
original, în dosar de încopciat, având 
un opis pe care va fi specificat numele 
aplicantului, conținutul dosarului, 
numărul de file pentru fiecare docu-
ment în parte și în total numărul de 
file conținut, fiecare pagina a dosa-
rului fiind numerotată, precum și în 
format electronic (pe suport magnetic) 
la registratura Primăriei Municipiului 
Aiud. 12.Solicitantul de finanțare 
nerambursabilă trebuie să faca 
dovada capacității de cofinanțare, în 
procent  de minimum 10% din 
valoarea totală a finanțării. 13.Evalu-
area și selecția proiectelor în vederea 
obținerii finanțării nerambursabile vor 
avea loc în perioada 05.07.2021-
16.07.2021 și se vor face de către 
Comisia de evaluare și selecționare a 
proiectelor ce vor beneficia de finan-
țare nerambursabilă de la bugetul 
local, numită prin Hotărârea Consi-
liului Local nr.108/20.05.2021. 14.
Criteriile pe baza cărora se atribuie 
contractul de finanțare nerambursa-
bilă sunt: A.Criterii generale: a)
programele și proiectele sunt de 
interes public local; b)este dovedită 
capacitatea organizatorică și funcțio-
nală a beneficiarului finanțarii prin: 
experiența în domeniul administrării 
altor programe și proiecte similare, 
căile și modalitățile de identificare a 
beneficiarilor proiectului (cetățenii, 
comunitatea), capacitatea resurselor 
umane de a asigura desfășurarea 
programului sau proiectului la nivelul 
propus, experiența de colaborare, 
parteneriat cu autoritățile publice, cu 
alte organizații guvernamentale și 
neguvernamentale din țară și din stră-
inatate, după caz, precizarea proiec-

telor desfășurate în anul calendaristic 
anterior și gradul de realizare a aces-
tora, indicarea surselor de finanțare 
ale proiectului; c)în cazul activităților 
sportive: să fie structura sportivă recu-
noscută în condițiile legii și să faca 
dovada afilierii la federația sportivă 
națională de specialitate și /sau la 
asociația pe ramura de sport jude-
țeană, după caz; d)să nu facă obiectul 
unei proceduri de dizolvare sau de 
lichidare ori să nu se afle deja în stare 
de dizolvare sau de lichidare în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. B.Criterii specifice: Criterii de 
evaluare; Punctaj maxim. 1.Relevanță 
și coerență; 30. 1.1.Cât de convingător 
este descrisă problema abordată?; 5. 
1.2.Cât de relevante sunt obiectivele 
proiectului în raport cu problema 
descrisă? (Obiective SMART unde 
S-specific, M-măsurabil, A-posibil de 

atins, R-realist, T-definit în timp); 10. 
1.3.Cât de clar definit și strategic este 
grupul/grupurile țintă?; 5. 1.4.În ce 
măsură proiectul conține elemente 
specifice care adaugă valoare (ex.
soluții inovatoare, modele de aplicare 
în practică, continuarea unei tradiții, 
etc); 5. 1.5.În ce măsură tema proiec-
tului se încadrează în prioritățile de 
dezvoltare locală stabilite de către 
Consiliul Local?; 5. 2. Metodologie; 
25. 2.1.Cât de necesare, coerente și 
realiste între ele sunt activitățile 
propuse în cadrul proiectului?; 5. 2.2. 
Cât de clar și realist este calendarul 
activităților?; 5. 2.3.Cât de coerente 
sunt activitățile propuse cu obiectivele 
proiectului? (Coerență-obiective, acti-
vități,  rezultate, impact asupra 
grupului țintă și al comunității); 5. 2.4. 
Cât de coerente sunt rezultatele 
prognozate ale proiectului cu activită-

țile propuse?; 5. 2.5.Cât de relevant 
este nivelul de implicare al partene-
rilor în proiect?; 5. 3.Durabilitate; 15. 
3.1.În ce măsură proiectul va avea un 
impact durabil asupra grupului/
grupurilor țintă?; 5. 3.2. În ce măsură 
activitățile proiectului vor putea fi 
continuate și după încheierea acestei 
finanțări?; 5. 3.3. În ce măsură 
proiectul conține potențiale efecte 
multiplicatoare? (devine model pentru 
alte proiecte); 5. 4.Buget și eficacitatea 
costurilor; 20. 4.1 .În ce măsură 
bugetul este clar, realist și detaliat pe 
capitole de cheltuieli?; 10. 4.2.În ce 
măsură sunt necesare cheltuielile esti-
mate în raport cu activitățile propuse 
pentru implementarea proiectului?; 
10. 5.Capacitate managerială; 10. 
5.1.Experiența managerială a aplican-
tului în domeniul respectiv; 3. 5.2. 
Cunoștințe de specialitate ale aplican-

tului (cunoașterea problemelor vizate); 
3. 5.3.Capacitatea managerială a 
aplicantului (abilitatea de a gestiona 
bugetul proiectului); 4. Punctaj 
maxim; 100. 15. Anunțul de partici-
pare a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
nr.100/26.05.2021.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Vela, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.21, 
începând cu data de 09.06.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul primă-
riei Vela, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
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Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de  
comunicare  decât cele menționate 
mai sus nu vor fi luate în considerare.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință ca pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul nr. 
3146/55/2021, cu termen de judecată 
la data de 30.06.2021, având ca obiect 
cererea petenților Tufă Viorel și Tufă 
Daniela, cu domiciliul în sat Firiteaz 
nr.69, comuna Șagu, jud.Arad, pentru 
constatarea dobândirii de către aceștia 
a dreptului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 din 
imobilul identificat în CF nr. 305228 
Șagu (CF vechi 1028- Firireaz), nr. 
top. 222-223/a, constând din casă și 
teren intravilan în suprafață de 1.440 
mp, situat în loc. Firiteaz, nr. 117, jud. 
Arad, proprietar al imobilului fiind 
Borsandi Gavrilă, decedat la dta de 
18.05.1964. Persoanele interesate pot 
face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună de 
la data publicării prezentei somații.

LICITAȚII
l UAT Merișani, tel: 0248/763.201, 
fax: 0248/763.250, organizează lici-
taţie publică deschisă pentru închiri-
erea imobilului teren în suprafață de 
140 .000mp,  d in  suprafa ța  de 
189.116mp, situat în extravilanul 
satului Borlești, T19, comuna Meri-
șani, județul Argeș, categoria de folo-
sință pășune, identificat cu număr 
cadastral 82873, înscris în Cartea 
Funciară nr.82873 a localității Meri-
șani, imobil proprietate privată a 
U.A.T.Merișani, HCL nr.17 din 
26.05.2021, conform O.U.G.57/2019. 
Data limită pentru primirea ofertelor: 
23.06.2021, ora 10.00. Data desfășu-
rării licitaţiei publice deschise: 

23.06.2021, ora 12.00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Merișani în sala de ședinţe. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 295.400 lei/
an, respectiv 24.616,66 lei/lună. Închi-
rierea se face pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților. Documentaţia de 
atribuire și caietul de sarcini pot fi 
procurate de la Secretariatul Primă-
riei Merișani, începând cu data publi-
cării. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0248/763.201, între orele 
09.00-14.00.

l Orașul Sângeorgiu de Pădure, 
având statut de Unitate Administrativ 
Teritorială -persoană juridică de drept 
public, cu sediul în Sângeorgiu de 
Pădure, Str.Livezilor, Nr.6, Jud.Mureș, 
cod poștal 547535, prin prezenta face 
cunoscut că începând cu data de 
07.06.2021, ora 12.00, intră în vigoare 
anunțul privind organizarea licitației 
publice pentru vânzarea autovehicului 
special: Dodge -W300FF (fără pompă 
de incendiu), proprietatea privată al 
Orașului Sângeorgiu de Pădure. În 
vederea participării la licitație, cei 
interesați vor depune la secretariatul 
primăriei documentele necesare 
conform caietului de sarcini publicat 
pe site-ul oficial al primăriei www.
sgpadure . ro ,  până la  data  de 
18.06.2021, ora 12.00.

l Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunului imobil, repre-
zentand teren intravilan cu constructii 
comerciale – “Strand Ciresa”, înscris 
în C.F. nr. 32129/Oțelul Roșu, numar 
cadastral  32129 – teren in suprafata 
de 11.652 mp, cadastral constructii 
32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat adminis-
trativ in Otelu Rosu, cartier Ciresa, 

jud. Caras-Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei  este de 737.850 lei + T.V.A. 
conform cod fiscal. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului 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. Lici-
tatia va avea loc in data de 24.06.2021, 
orele 10.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua licitatie 
in data de 14.07.2021, orele 10.00., 
respectiv in data de 28.07.2021, orele 
10.00.

l SC DHC CO SRL, din Municipiul 
Craiova, Calea Unirii, nr.169, Județul 
Dolj, România, cod poștal 200330, vă 
invită să participați la procedura 
concurențială pentru atribuirea 
contractului privind servicii de consul-
tanță în management în cadrul proiec-
tului „Construire centru de vinificaţie 
Domeniile Dascălu”, proiect cofinanțat 
prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de consultanță în manage-
ment: Servicii de managementul inves-
tiției pentru obiectivul de investiții 
„Construire centru de vinificație 
Domeniile Dascălu”. Durata contrac-
tului: 24 luni. Valoarea estimată a 
contractului: 190.000,00Lei fără TVA. 
Criteriul atribuirea: prețul cel mai 
scăzut. Data și ora-limită de depunere 
a ofertelor: Data: 07.06.2021, ora 16.00. 
Data și ora ședinței de deschidere: 
Data: 08.06.2021, ora 09.00. Adresa și 
modul de obținere a documentației de 
atribuire: Documentația de atribuire se 
poate obține printr-o solicitare scrisă la 
următoarea adresa de e-mail: florin.
opris@doomeniiledascalu.ro. Ofertele 
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OFERTE SERVICIU
 SC Toga Serv SRL Bacău angajează muncitori 

necalificați pentru lucrări de marcaje rutiere. 
CV-urile se trimit la adresa de email: o�ce@toga-
serv.ro.

 SC Fagforest Wood Prod&Trade CO SRL, cu 
sediul în Com.Bretea Romana, jud.Hunedoara, 
angajează muncitori calificați și necalificați, pentru 
fabrică de cherestea, oferim și cazare gratis în 
incintă. Relații la tel. 0744.665.656.

 S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in locali-
tatea Ineu,  jud.Arad, angajeaza 2 lucratori buca-
tarie (spalator vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.com 
pana la data de 28.05.2021, selectia candidatilor va 
avea loc in data de 29.05.2021. Info tel: 0745330061.

 Medical Center Alsamed S.R.L., cu sediul social 
în Municipiul București, Str.Alexandru cel Bun, 
nr.16, bl.T21A, sc.1, et.7, ap.43, sector 2, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr.J40/10587/2005, CUI: 17689873, angajează: 
secretar administrativ cod COR-334301 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail drhsalamat@
yahoo.com.

 Marie Claire Center S.R.L cu sediul social în 
București, Str.Vasile Predescu, nr.79-87, biroul 
nr.10 din Complex Comercial Dragonul Roțu 1-4 
Corp 4, sector 2, J40/12670/2018; CUI: 38623723, 
angajează: 2 posturi cod COR 226405 -Kinetotera-
peut; 2 posturi cod COR 226402 -Fizioterapeut; 2 
posturi cod COR 325504 -Reflexoterapeut și 2 
posturi cod COR 514204 -Maseur de întreținere și 
relaxare. Pentru CV, la adresa de e-mail: lotuschi-
nesetherapy@gmail.com.

 S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul social în 
Mun.București, Str.Baciului, nr.5, bl.9, sc.D, et.2, 
ap.142, sector 5, J40/14246/2019; CUI 41800558, 
angajează: muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții, cod COR 
931302 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
ovidiu.leauta@gmail.com.

 Octagon Fundatii Speciale SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Strada Piaţa Amzei, Nr.5, 
Camera Nr.5, angajează muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet (1 post, lb.engleză, 
vechime min.2 ani). CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 28.05.2021. Infor-
mații la telefon 021.232.39.20.

 Macarale Mures SRL cu sediul în Târgu Mureș, 
Strada Budiului, Nr.103, Jud.Mureș, angajează 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2 
posturi), zidar rosar-tencuitor (2 posturi), dulgher 
restaurator (1 post), studii medii, lb.engleză, 
vechime min. 2 ani. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 21.09.2019. Infor-
mații la telefon +40265/262.026.

 Brutărie-Patiserie Anea SRL din Reșița anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod 
COR 941201. Condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa: experto�ce8@gmail.com. Vor 
fi luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 28.05.2021. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 29.05.2021 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 0755.665.487.

 Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai nr.233, 
comuna Berceni, județul Ilfov, organizează în data 
de 22.06.2021 concurs recrutare pentru Muncitor 
necalificat– Compartiment Monitorizare Unități 
de Învățământ. Dosarele se depun în perioada 
27.05.2021– 10.06.2021, ora 16:00 la sediul primă-
riei Berceni din bd. 1 Mai nr.233, comuna Berceni, 
județul Ilfov. Condiţii de participare: studii medii/ 
generale, vechime în muncă: 10 ani. Detalii supli-
mentare la 021.365.19.68.

 Spitalul Clinic „Dr. I.Cantacuzino”, cu sediul în 
localitatea București, -CUI 4203490, Str.Ion 
Movilă, Nr.5-7, Sector 2, tel.021/210.71.00; 
fax.021/210.64.35, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, după cum urmează: -Un post de 
economist IA (S) pe durată nedeterminată în 
Serviciul RUNOS; -Un post de referent de specia-
litate III (S) pe durată nedeterminată în Serviciul 
RUNOS; -Un post de referent de specialitate IA 
(S) pe durată nedeterminată în Biroul de Manage-
ment al Calității Serviciilor Medicale. Concursul se 
va desfășura astfel: Pentru posturile de economist 
IA și de referent specialitate III: -Proba scrisă în 
data de 17.06.2021, ora 08.00, la sediul unităţii; 
-Proba practică în data de 18.06.2021, ora 11.00, la 
sediul unităţii. Pentru postul de referent de specia-
litate IA: -Proba scrisă în data de 17.06.2021, ora 
10.00, la sediul unităţii; -Proba practică în data de 
18.06.2021, ora 12.00, la sediul unităţii. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii superioare 
și cunoștinţe în utilizarea calculatorului pentru 
postul de economist IA (S) și referent de speciali-
tate III (S). Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
unităţii -data limită 10.06.2021. Relaţii suplimen-
tare la sediul: unităţii persoană de contact: Ec.
Dorcioman Daniela, telefon: 021/210.71.00 int.196; 
tel.mobil 0726.715.509.

 La Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, numărul 452 din 26.V.2021, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 286.240 al Agenției Națio-
nale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medi-
cale din România, cu sediul în Str. Av. Sănătescu, 
nr. 48, sector 1, 011478, București, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de șef serviciu, Servi-
ciul legislație, sesizări și relații internaționale, 
perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției juri-
dice și  relați i  internaționale,  conform 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din cadrul unor instituții din sistemul justiției, 
precum și din cadrul Curții de Conturi, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: „b)Serviciul 
legislație, sesizări și relații internaționale: 1 (unu) 
post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate drept și relații internațio-
nale perioadă nedeterminată.” se va citi: „b) Servi-
ciul legislație, sesizări și relații internaționale: 1 
(unu) post  șef serviciu, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate drept, 2 ani vechime în 
specialitate relații internaționale, diplomă de 
licenţă în specialitate (drept și relații internațio-
nale), perioadă nedeterminată.” Restul anunţului 
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a.)

 Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  următoarele 

posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment 
monitorizare și administrare a unităţilor de învăţă-
mânt. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 

Serviciul gospodărire, întreţinere, reparaţii, deser-
vire și administrativ, Compartiment administrativ. 
Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 

Serviciul buget, finanţe, contabilitate, Biroul conta-
bilitate. Condiţii: -studii liceale, absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -vechime în specialitate: 
nu necesită vechime. Data limită depunere dosare: 
11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru. Concursul începe în data de: 
01.07.2021, ora 10:00 –proba scrisă. Data si ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul  se 
desfășoară la sediul Primăriei orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

 Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  următoarele 

posturi– îngrijitor– debutant- Compartiment 
monitorizare și administrare a unităţilor de învăţă-
mânt. Condiţii: -studii medii/ generale; -condiţii de 
vechime: nu necesită vechime. Data limită depu-
nere dosare: 11.06.2021, ora 12:00, la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru. Concursul începe în data 
de: 24.06.2021, ora 10:00– proba scrisă. Data și ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. Concursul  se 
desfășoară la sediul Primăriei orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

 Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, 
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 
291/2011, toate cu modificările și completările 
ulterioare, următorul post vacant de personal 
contractual din cadrul Centrului de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia, jud. Constanța: -muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), 
poz. 435 - studii gimnaziale și calificare în meseria 
de electrician; nu se solicită vechime în muncă și/
sau specialitate. Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă ”Meridian” -Mamaia, bule-
vardul Mamaia (hotel Meridian), județul 
Constanța, până la data de 11.06.2021, ora 16.00. 
Concursul se va desfășura la sediul Centrului de 
Pregătire și Recuperare /Refacere a Capacității de 
Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, 
b-dul Mamaia (hotel Meridian) și va consta în 
susținerea următoarelor probe: 1. Proba practică: 
21.07.2021, ora 12.00; 2. Interviul: 27.07.2021, ora 
12.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia și 
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00–15.00, la tel. 021. 303.70.80 interior 
30434 - Serviciul Resurse Umane al Direcţiei 
Asigurare Logistică Integrată din mun. București, 

str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de internet a 
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anun-
ţuri carieră sau de la sediul Centrului de Pregătire 
și Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanţa. (Î)Director, Comisar-șef 
de poliţie, Bunghiuz Florin-Nicolae.

 Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logistică 
Integrată scoate la concurs, în vederea încadrării, 
pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 
291/2011, toate cu modificările și completările 
ulterioare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual: La Centrul de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia -1 post de magaziner, poz. 
427 - studii liceale cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă 1 an și vechime în specialitate 6 
luni; -2 posturi de paznic, poz. 70/c și 70/d - studii 
gimnaziale, atestat profesional de paznic/agent de 
pază/agent de securitate, nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -4 posturi de muncitor 
calificat IV-I (fochist), poz. 289/a, 289/c, 289/d și 
289/e - studii gimnaziale, calificare de fochist, 
autorizație ISCIR și atestat fochist clasa C, nu se 
solicită vechime în muncă și/sau specialitate. La 
Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă ”Diana” -Saturn -3 posturi 

de paznic, poz. 71/b, 71/c și 71/d - studii gimna-
ziale, atestat profesional de paznic/agent de pază/
agent de securitate, nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate. La Baza de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Piersicul” - Neptun -3 posturi de paznic, poz. 
72/b, 72/c și 72/d - studii gimnaziale, atestat profe-
sional de paznic/agent de pază/agent de securitate, 
nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate. 
Pentru înscriere, candidaţii vor depune dosarul de 
concurs, până la data de 11.06.2021, ora 16.00, 
astfel: pentru posturile de la Centrul de Pregătire 
și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia (hotel Meridian), la sediul 
centrului din bulevardul Mamaia, jud. Constanța; 
pentru posturile de la Centrul/Baza de Pregătire și 
Recuperare /Refacere a Capacității de Muncă 
”Diana” - Saturn și ”Piersicul” - Neptun, la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare /Refacere a 
Capacității de Muncă ”Diana” - Saturn, jud. 
Constanța (vizavi de Hotel Atena). Concursurile se 
vor desfășura la sediul Centrului de Pregătire și 
Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă 
”Meridian” - Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanța și vor consta în: Proba 
scrisă: 21.07.2021 Ora de desfășurare a probei: 
-pentru posturile de paznic ora 09.00; -pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora 
09.00; -pentru postul de magaziner ora 12.00; 
Interviul: 27.07.2021 Ora de desfășurare a probei: 
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se vor depune la următoarea adresă: 
Municipiul Craiova, Strada Râului, 
nr.429, Județul Dolj, România. Modul 
de prezentare al ofertelor: Ofertantul 
trebuie să prezinte un (1) exemplar al 
ofertei în original, în plic sigilat, pe 
care să fie trecute adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate 
de contract vă invităm să ne contactați 
la telefonul 0725.005.500 și sau, la 
adresa de e-mail: florin.opris@doome-
niiledascalu.ro, persoană de contact 
este Florin Opriș.

l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Catargiu” al jude-
ţului Ialomița, cu sediul în municipiul 
Slobozia, strada Lacului, numărul 23, 
judeţul Ialomița, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare. Obiectul 
licitaţiei: cap hidraulic Aro- 3 buc, 
casetă direcție Aro- 1 buc, demaror 
Aro- 1 buc, reductor Aro- 1 buc, set 
motor Aro Brașov- 2 buc,  cap 
hidraulic Saviem- 1 buc. Caietul de 
sarcini se poate obţine de la sediul 
Inspectoratului pentru Sitaţii de 
Urgenţă „Barbu Catargiu” al jude-
ţului Ialomița, cu sediul în municipiul 
Slobozia, strada Lacului, numărul 23, 
judeţul Ialomița, începând cu data de 
02.06.2021, în valoare de 65,80Lei. 
Licitaţia publică deschisă cu strigare 
va avea loc în data de 18.06.2021, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului din 
strada Lacului, nr.23, mun.Slobozia, 
jud.Ialomița. Pentru informaţii supli-
mentare se va contacta slt. Ilie Elena 
A l e x a n d r a ,  t e l . 0 2 4 3 . 2 3 2 . 3 9 6 , 
int.27149, fax: 0243.230.088, adresă de 
e-mail: logistica@isujialomita.eu

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: U.A.T.Huruiești, 
comuna Huruiești, sat Huruiești, Str.
Principală, judeţul Bacău, telefon 
0234/286.004, fax 0234/286.289, email: 
primariahuruiesti@yahoo.com, cod 
fiscal 4353196. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: suprafața 

de 2.500mp de teren pășune extravilan 
din domeniul privat al Comunei Huru-
iești, având nr.cadastral 61409, 
amplasat în T55, P1194. Concesio-
narea se  face  conform O.U.G 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Admi-
nistrativ, cu modificările și completările 
ulterioare și conform Hotărârii Consi-
liului Local Huruiești nr.28/14.05.2021. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la sediul Primă-
riei Comunei Huruiești, comuna 
Huruiești, sat Huruiești, Str.Principală, 
județul Bacău, Compartiment Achiziții 
Publice, de luni până vineri între orele 

10.00-15.00. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Primăria 
Comunei Huruiești, comuna Huruiești, 
sat Huruiești, Str.Principală, județul 
Bacău, Compartiment Achiziții 
Publice. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Costul documentației 
de atribuire este 100Lei, ce se achită 
numerar la casieria organizatorului sau 
cu  ord in  de  p la tă ,  în  contu l 
RO07TREZ06121A300530XXXX, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Bacău, cod unic de înregistrare 
4353196. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.06.2021, ora 

15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 24.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Huruiești, comuna 
Huruiești, sat Huruiești, Str.Principală, 
județul Bacău, Compartiment Achiziții 
Pub l i ce ,  B i rou  -Reg i s t ra tură . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exem-
plare. 5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 25.06.2021, ora 11.00, 
sediul Primăriei Comunei Huruiești, 
comuna Huruiești, sat Huruiești, Str.
Principală, județul Bacău, Comparti-
ment Achiziții Publice. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-

tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Bacău -Secția a II-a Civilă 
și de Contencios Administrativ și Fiscal, 
Bacău, Str.Ștefan cel Mare, nr.4, județul 
Bacău, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.221, email: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 31.05.2021.

PIERDERI
l Pierdut Carte de identitate autotu-
rism marca Ford, tipul Focus, având 
număr de înmatriulare HD 11 NNG și 
număr identif icare -serie  CIV 
WF0BXXGCDB1U73819, proprietar 
Vechiu Emanuel. Se declară nulă.


