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OFERTE SERVICIU
l Clubul Sportiv al Armatei 
„Steaua” cu sediul în Bulevardul 
Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată a unui post vacant de 
conducere de personal civil 
contractual de şef secţie gr. I la 
secţia întreţinere, reparaţii şi 
exploatare construcţii, instalaţii 
şi terenuri din Centrul de admi-
nistrare stadion „Steaua” (absol-
venţi de studii superioare cu 
diplomă de licenţă, în domeniul 
construcţii civile şi industriale, 
inginerie civilă, inginerie elec-
trică, instalaţii, energetic, hidro-
tehnică, hidroenergetic, 2 ani 
vechime în muncă şi în speciali-
tate). Desfăşurarea concursului: 
28.12.2020, ora 11:00- proba 
scrisă; 31.12.2020, ora 11:00- 
interviu. Data limită de depunere 
a dosarelor: 16.12.2020, ora 
16:00. Probele se desfăşoară la 
sediul clubului, Bulevardul 
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucu-
reşti. Dosarele de concurs se 
depun la sediul clubului unde 
sunt afişate şi detaliile organiza-
torice. Datele de contact ale 
secretariatului: tel.021.413.60.07, 
int.143.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Dome-
niul Educației şi Formării Profe-
sionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții de execuție 
contractuale, vacantă, de expert 
IA -studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență şi cu experi-
ență de minimum 10 ani în poli-
tici publice şi implementare de 
proiecte cu finanțare internațio-
nală, în domeniul educației şi 
formării profesionale. Concursul 
se va desfăşura în data de 05 
ianuarie 2021, ora 10:00 –proba 
scrisă şi în data de 11 ianuarie 
2021, ora 10:00 -interviul, ambele 
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun până pe data de 17 decem-
brie 2020, ora 17:00 la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. şi pe site-ul 
agenției la adresa www.anpcdefp.
ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. 
sau la telefon 021/2010700.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgo-
eşti, organizează concurs, în 
conformitate cu dispozițiile H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi dispozițiile Ordinului 
M.S. nr.1470/2011 pentru apro-
barea criteriilor privind anga-
jarea şi promovarea în funcții, 
grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din 
unitățile sanitare publice din 
sectorul sanitar, pentru ocuparea 
postului de referent debutant la 
Compartimentul Administrativ, 
studii medii, fără vechime. 
Concursul constă în următoarele 
e tape :  se lecț ia  dosare lor 
17.12.2020, ora 16.00, proba 
scrisă 24.12.2020, ora 09:00 şi 
interviul 30.12.2020, ora 09:00, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie 
Drăgoeşti, strada Spitalului, nr.1, 
Drăgoeşti,  județul Vâlcea. 
Înscrierile se fac la comparti-
mentul RUNOS al Spitalului de 
psihiatrie Drăgoeşti, județul 
Vâlcea ,  până în  data  de 
17.12.2020, ora 15:00, inclusiv, 
persoană de contact Barbu 
Mariana, telefon 0350/802.491.

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
,,N.I.Jilinschi” Verneşti, cu sediul 
în localitatea Verneşti, strada 
Școlii, nr.23, județul Buzău, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi aprobate 
prin H.G.286/2011 modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: 0,5 post 
vacant contractual -muncitor cu 
atribuții de fochist. Condiții 
specifice de participare la 
concurs: -Autorizație de fochist 
eliberată de ISCIR; -Nivelul 
studiilor: medii/şcoală profesio-
nală; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare postului: 
minim 5 ani. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în 
data de 28 decembrie 2020, ora 
09:00, la sediul instituției; Proba 
practică în data de 28 decembrie 
2020, ora 13:00, la sediul institu-
ției; Proba de interviu în data de 
29 decembrie 2020, ora 09:00, la 
sediul instituției. Data limită 
până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 16.12.2020, ora 
12:00, la sediul instituției. Date 
de contact: Secretariatul şcolii, tel 
0238/700.380.  Denumirea 

postului: 0,5 post vacant contrac-
tual -muncitor calificat întreți-
nere cu atribuții de transport 
elevi. Condiții specifice de parti-
cipare la concurs: -Atestat trans-
port persoane; -Nivelul studiilor: 
medii/şcoală profesională; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare postului: minim 5 
ani. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 28 
decembrie 2020, ora 11.00, la 
sediul instituției; Proba practică 
în data de 28 decembrie 2020, ora 
14:00, la sediul instituției; Proba 
de interviu în data de 29 decem-
brie 2020, ora 11:00, la sediul 
instituției. Data limită până la 
care candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
16.12.2020, ora 12:00, la sediul 
instituției. Date de contact: 
S e c r e t a r i a t u l  ş c o l i i ,  t e l 
0238/700.380.

CITAŢII
l Vâlcu Daniela, in calitate de 
reclamant, cheamă in instanţă pe 
pârâta Vâlcu Gabriela la Judecă-
tor ia  Pi test i ,  in  data  de 
15.12.2020, orele 13:00, dosar 
proces 5372/280/2010

l Numita Ciauşu Florica este 
citată la Judecătoria Botoşani pe 
data de 07.12.2020, ora 11.00, în 
calitate de pârâtă în Dosar civil 
nr. 5581/193/2020, în proces 
având ca obiect pensie întreţinere 
sistare pensie, formulată de 
reclamantul Caluschi Mihai 
Dinuţ, cu domiciliul în str. Aleea 
Callgari nr. 9, Botoşani.

l Se citează în calitate de pârâți 
numiț i i   Vermesan Gabor, 
S z a k a c s  P a r a s c h i v a  ş i 
Magyarusan Laszlone la Judecă-
t o r i a  B i s t r i ț a  î n  d o s a r 
nr.675/190/2020 cu termen de 
judecată la 17.02.2021, sala nr.2, 
orele 10:00.

l ANAF - Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi - Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Constanţa. 
Se citează debitoarea R.S. Clea-
ning Home SRL, prin adminis-
trator statutar Obreja Mihaita, cu 
ultimul sediu declarat în sat 
Limanu, str. Zaharia Stancu nr. 
2 ,  comuna Limanu,  jud . 
Constanţa, CUI 21669769, 
J13/1447/2007, conform prevede-
rilor Legii 85/2014, la Tribunalul 

Constanţa, secţia a II a civilă, în 
data de 25.01.2021, ora 12:00, 
complet c4 a, având ca obiect 
deschiderea procedurii insol-
venţei.

l Numiții Răileanu Valentin şi 
Răileanu Ionela, domiciliați în 
comuna Smârdan, sat Smâdan, 
Jud. Galați, sunt citați în calitate 
de pârâți, în contradictoriu cu 
D.G.A.S.P.C.Galaţi, la Tribu-
nalul Galați, sala 3 ora 9:00, 
pentru data de 15.12.2020, în 
Dosarul civil nr. 3607/121/2020, 
având în vedere prevederile Legii 
273/2004. 

l Numiții Nica Mircea domici-
liat în Mun. Lupeni, str.Aleea 
Arinilor, bl.39, sc.3, ap.30, Jud. 
Hunedoara, Nica Olguța Ghițu-
lina, domiciliată în Tecuci, str. 
Plut. Bogdan, nr.34A, Jud. 
Galați, sunt citați în calitate de 
pârâți, în contradictoriu cu 
D.G.A.S.P.C.Galaţi, la Tribu-
nalul Galați, sala 3 ora 9:00, 
pentru data de 15.12.2020, în 
Dosarul civil nr. 3251/121/2020, 
având în vedere prevederile Legii 
273/2004.

DIVERSE
l Informare. Această informare 
este efectuată de SC Magnum 
Gaz SRL, cu sediul în localitatea 
Ploieşti, strada Înfrățirii, nr.5A, 
județul Prahova, care intențio-
nează să solicite la ABA Banat, 
aviz de gospodărire a apelor 
pentru proiectul “Desfăşurarea 
unui program de cercetare geolo-
gică în faza de explorare cu foraje 
şi lucrări miniere uşoare în peri-
metrul de explorare Pregheda 
Sud”, extravilan comuna Eftimie 
Murgu, comuna Bănia, județul 
Caraş Severin. Ca rezultat al 
investiț iei  nu vor rezulta 
(temporar/ permanent) ape uzate 
menajere. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului, după data 
de 24.11.2020.

LICITAŢII
l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau nego-
ciere  imobilul in suprafata 
construita de 182.64 mp situat in 
Comuna Isvoarele, jud.Giurgiu, la 
pretul de 29.250 euro, pret redus 
cu 35%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 7, 9, 11, 14, 16 si 18 decem-
brie 2020, orele 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la  tel. 
0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichi-
dator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica sau 
negociere directa stoc de produse 
din categoria bunurilor destinate 
amenajari de tamplarie pvc la 
pretul de 156.362 lei plus TVA. 
Licitatiile vor avea loc in zilele 7, 
9, 11, 14, 16 si 18 decembrie 2020, 
orele 13:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor 
nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de 
sarcini se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l  Lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica echipamente IT si 
birotica, proprietatea debitoarei 
S.C Geonet Systems SRL, la 
pretul de 7.803 LEI plus TVA. 
Licitatia va avea loc in zilele de 7, 
9, 11 si 15 decembrie 2020, orele 
11:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 
47 jud. Prahova. Regulamentul 
de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii suplimen-
tare la tel. 0728.878298.

l S.C.Parc Industrial Câmpia 
Turzii S.A.(Societate -Adminis-
trator al Parcului Industrial 
Câmpia Turzii) anunţă public 
lansarea ofertei de atribuire în folo-
sinţă, prin licitaţie publică, a unei 
parcele de teren disponibile pentru 
realizarea de investiţii în perimetrul 
Parcului Industrial Câmpia Turzii 
(str.Laminoriştilor nr.169): după 
cumurmează: -Parcela Lot 8 -în 
suprafață de 45.652mp -CF-55980. 
Destinaţia parcelei  o reprezintă 
-Activităţi de producţie/servicii. 
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Licitaţia publică se va desfăşura în 
ziua de 22.12.2020, ora 14:00, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Câmpia Turzii, sala Europa. Depu-
nerea ofertelor se va face în peri-
oada 02.12.2020-21.12.2020, ora 
15:00 (registratura Primărie Muni-
cipiul Câmpia Turzii). Relaţii 
suplimentare referitoare la docu-
mentaţia de licitaţie, condiţiile de 
participare la licitaţie şi calendarul 
licitaţiei pot fi obţinute la sediul 
S.C.Parc Industrial Câmpia Turzii 
S.A., str. Laminoriştilor nr. 2-4, 
zilnic, între orele 08:00-15:00, de la 
director Parc Industrial, Remus 
Matei -tel.0757.675.519  sau consi-
l i e r  jur id ic  Cătă l in  Văs ie 
tel.0745.315.589, ori accesând: 
www.parcindustrialcampiaturzii.ro.

l  Administraţia Naţională 
„Apele Române” -Administraţia 
Bazinală de Apă Siret cu sediul în 
Bacău, str.Cuza Vodă, nr.1, judeţul 
B a c ă u ,  c o d  6 0 0 2 7 4 , 
t e l . 0 2 3 4 / 5 4 1 . 6 4 6 ,  f a x 
0234/510.050, în calitate de unitate 
locatoare, anunţă: organizarea în 
data de 12.01.2021 a licitaţiilor 

publice cu ofertă în plic închis 
privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza jude-
ţelor Bacău şi Neamţ. Închirierea 
are ca scop exploatarea de agre-
gate minerale în vederea regulari-
zării şi reprofilării albiei, pentru 
asigurarea scurgerii optime în 
albie. Durata închirierii este de 24 
de luni. Garanţia de participare 
este de 10% din valoarea minimă 
a chiriei anuale. Valoarea minimă 
a chiriei anuale este de 0,052Lei /
mp/lună, pentru fiecare dintre 
următoarele bunuri imobile: Râul 
Cracău; Căciuleşti 2/ Girov, jud.
Neamţ; 36.168 mp. Râul Siret; 
Coteni Ciuc/ Letea Veche şi 
Buhoci, jud.Bacău; 10.000mp. 
Râul Bistriţa; Buhuşi amonte 
fermă/Buhuşi ,  jud.Bacău; 
75.796mp. Facem precizarea că: 
-pentru perimetrul Coteni Ciuc 
situat în albia minoră a râului 
Siret pe raza judeţului Bacău, 
inclus în Situl Natura 2000 
ROSCI 0434- „Siretul Mijlociu”, 
în procesul de reglementare a acti-
vităţilor ce se vor desfăşura pe 

perimetrul propus spre închiriere 
se impune respectarea condiţiilor 
stabilite de către autoritatea 
pentru protecţia mediului, 
respectiv a prevederilor Legii 
nr.292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 
publice şi private supra mediului, 
precum şi prevederile privind 
evaluarea adecvată conform 
art.28 alin.2 din O.U.G. nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălba-
tice, cu completările şi modifică-
rile ulterioare. De asemenea, 
pentru toate perimetrele situate în 
arii naturale protejate, facem 
următoarea menţiune: Obligaţia 
obţinerii actelor de reglementare 
în domeniul mediului cade în 
sarcina locatarului. Prin partici-
parea la procedura de închiriere 
acesta îşi asumă integral toate 
riscurile legate de neobţinerea 
acestor acte şi nu va putea solicita 
locatorului (A.B.A.Siret) restitu-
irea valorii chiriei datorate de la 
data încheierii contractului. 
Garanţia de participare poate fi 

constituită sub forma unei scrisori 
de garanţie bancară eliberată de o 
bancă din România în favoarea 
unităţii locatoare sau a unui ordin 
de plată, confirmat prin extras de 
cont, în contul RO51TREZ 
0615005XXX 013935 -Trezoreria 
Bacău, CIF33839263. Condiţiile 
de participare sunt precizate în 
caietul de sarcini. Ofertele vor fi 
depuse la sediul A.B.A.Siret în 
data de 12.01.2021, până la ora 
09.30 şi vor fi deschise în aceeaşi zi 
la ora 10.00. Preţul caietului de 
sarcini este de 950,00Lei cu TVA, 
plata acestuia efectuându-se cu 
ord in  de  p la ta  în  contu l 
RO69TREZ 061502201 X013928 
-Trezoreria Bacău, CIF RO 
18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica 
de la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul 
apelor şi Patrimoniu începând cu 
data de 03.12.2020 şi până pe 
06.01.2021, numai în baza solici-
tării scrise depusă de către 
persoana fizică/juridică care a 
efectuat plata. Data-limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
30.12.2020, ora 15.00. Valabilitatea 

obligatorie a ofertei este de 90 de 
zile de la data deschiderii acesteia. 
Prezentul anunţ este postat pe 
site-ul www.rowater.ro/dasiret la 
rubrica Anunţuri -Licitaţii Active.        

PIERDERI
l Pierdut stampila in data de 
03.08.2020 s-a pierdut stampila soci-
etatii SC Nicolaescu Best Service 
SRL, marcata cu Costisa-Fratautii 
Noi-Suceava, c.u.i.: RO40324839, 
J33/2029/2018, tip pocket, diametrul 
30mm. O declar nula

l Pierdut Certificat de Înregis-
trare şi Certificat Constatator 
terți ale societății Hi-Tech Invest-
ment SRL, având J22/158/2019, 
CUI:40417024, cu sediul social 
în Municipiul Iaşi, Strada 
Florilor, Nr.38C, Judet Iaşi. Le 
declar nule. 

l Pierdut Atestat profesional 
C P C  m a r f ă ,  c u  n u m ă r 
0085169001 eliberat de ARR pe 
numele Gheorghe Florin. Îl 
declar nul.
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