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OFERTE SERVICIU
l Majeste Decoration angajeaza muncitori necalificati pentru
lucrari constructii. Detalii la telefon: 0752157009.
l Cellfabrik S.R.L., J8/1356/2020, 42827047, angajează
cercetător în biologie. CV pe: office@jobtips.ro.
l SC Boss Coantry SRL angajează Muncitori necalificați în
domeniul construcțiilor. Cerinte: lb.engleză, deplasare pe
șantierele din țară. Telefon: 0747.537.207.
l S.C. Eduard Raul Auto S.R.L., având CUI 36857620, cu
sediul în Sat Vinga, Comuna Vinga, nr.656A, Judeţ Arad
angajează: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet, cod COR
931301 -2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în
data de 09.08.2021, ora 09.00, la sediul societății.
l CENTRUL Cultural „Bucovina”, cu sediul în localitatea
Suceava, Str.Universității, nr.48, județul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător
funcției contractuale de execuție de: -Îngrijitor M;G -studii
medii sau generale la Serviciul administrativ. Condițiile de
participare: -cetăţenie română; -fără antecedente penale;
-cunoașterea limbii române vorbit şi scris; -studii medii/generale; -minimum 6 luni vechime în muncă, conform
HGR.286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la sediul Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, Str.Universității, nr.48, etajul III, după cum
urmează: -Proba scrisă în data de 30 august 2021, ora 10.00;
-Interviul se va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs la sediul instituției, în termen de 10 zile
lucrătoare de la apariția anunțului în Monitorul Oficial (data
afișării anunțului la sediul instituției și pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul: din Str.Universității, nr.48,
telefon/fax 0230/551.372, e-mail: contact@centrulculturalbucovina.ro.
l LICEUL Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin, cu
sediul în comuna Lovrin, Str.Principală, nr.202, Jud.Timiș,

organizează concursul pentru ocuparea funcției contractuale
vacante pe perioadă determinată (20 luni) de Asistent social-nivel superior-cod 263501 conform HG nr.268/23.03.2011
în cadrul proiectului european POCU SMART COMMUNITY -Program de prevenire timpurie a școlii pentru copiii
cu părinți plecați la muncă în străinătate Cod proiect 139568.
Pentru participarea la concurs candidați trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii superioare în domeniul
asistenței sociale sau psihologiei finalizate cu diplomă de
licență sau echivalent de 3 ani și experiență în domeniul asistenței sociale de mimim 1 an. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de 30.08.2021, ora 10.00 și proba
orală- interviu 30.08.2021, ora 13.00. Candidații vor depune
dosarele de particpare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Liceului Tehnologic
„Romulus Paraschivoiu” Lovrin, sediul în localitatea Lovrin,
Str.Principală, nr.202, județul Timiș. Relații suplimentare la
sediul: Lovrin, Str.Principală, nr.202, județul Timiș, persoană
de contact: Nevrencean Iulian, telefon 0766.371.756, fax
0256/381.008, email: lic_lovrin@yahoo.com și pe site-ul instituției: http://liceulromulusparaschivoiu.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu
sediul în localitatea Ploieşti, Str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante pe perioadă determinată până la revenirea
titularului pe post, în cadrul Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară -Numele funcţiei: consilier gradul
ll; Număr posturi -1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
23.08.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 26.08.2021,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau cu diplomă-profilul: științe economice, specializarea: finanțe -bănci, management, contabilitate etc.;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 6 luni; -cunoştinţe medii PC (internet, word, excel).
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a şi la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare la sediul: OCPI Prahova, Ploieşti, Str.Unirii, nr.2, telefon

0244/519.569, interior 206, fax: 0244/592.295 şi pe site-ul
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.
l Primăria Comunei Fălciu, cu sediul în sat Fălciu, comuna
Fălciu, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de asistent medical comunitar
principal, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 30.08. 2021, ora
10.00; -Proba interviu în data de 01.09.2021, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii de specialitate -asistent medical
generalist/asistent medical de pediatrie /asistent medical de
obstetrică ginecologie asolvite cu diplomă de bacalaureat liceu
sanitar plus Certificat de absolvire a școlii PL de 1 an (echivalare studii conform H.G.nr.797/1997)/școală postilceală sanitară; -certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., în
termen de valabilitate; -adeverință eliberată de
O.A.M.G.M.A.M.R. că poate participa la concurs; -aviz anual
O.A.M.G.M.A.M.R., în termen de valabilitate; -vechime în
specialitate -minimum 5 ani; -adeverință de grad principal;
-cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim. 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 Primăriei Comunei
Fălciu, județul Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Fălciu, județul Vaslui, persoană de contact:
Creangă Titi, telefon 0235/402.54, fax 0235/403.361.
l Primăria Comunei Vârlezi, cu sediul în comuna Vârlezi,
județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de asistent medical comunitar, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 30.08.2021, ora 11.00; -Interviul -în
data de 02.09.2021, ora 11.00. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii -diplomă de bacalaureat liceu sanitar, Certificat de
absolvire a Școlii Post Liceale de 1 an (echivalare studii cf.HG
nr.797/1997), Școala Postliceală Sanitară/Colegiul Universitar
Medical, Facultate de Medicină specializarea asistență medicală; -vechime în specialitatea calificării necesare exercitării
funcției -nu este cazul; -Certificat de membru al
O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință că poate participa la concurs
emisă de O.A.M.G.M.A.M.R. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
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publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la Primăriei Comunei Vârlezi. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Vârlezi, persoana de contact: Scripcariu Tita, tel./fax 0236/332.230.
l Primăria Comunei Voinești, cu sediul în sat Voinești,
comuna Voinești, Str.Principală, nr.153, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: conducător utilaj terasier/buldoexcavator, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 30.08.2021, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 31.08.2021, ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: Medii; -vechime: Nu necesită vechime; -certificat/atestat mecanic utilaje terasiere/buldoexcavator; -constituie un avantaj deținerea permisului de conducere B, C.
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 Primăriei Comunei Voinești. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Voinești, persoană de contact: Vatamanu Alexandra,
telefon 0232/294.755, fax 0232/294.755, E-mail: contact@
primariavoinesti-iasi.ro
l Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor
Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, str.Brazda lui Novac,
nr.31, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: -consilier IA (1 post) în
cadrul Compartimentului Programe Formare Profesională,
conform H.G. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 30.08.2021, ora 10.00; -Interviu
în data 01.09.2021, ora 10.00. Condiţii generale şi specifice de
participare: -studii superioare de lungă durată şi alte cursuri/
programe de perfecţionare/specializare ţinând cont de specificul atribuţiilor menţionate în fişa postului; -minim 3 ani
vechime; -cunoştinţe operare calculator (necesitate şi nivel):
Word, Excel, Internet -nivel mediu; -cunoaştere limbă străină
de circulaţie internaţională -nivel mediu. 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 Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj. Dosarul de înscriere va conţine:
-cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei; -copie
a actului de indentitate; -copie diplomă de licenţă de lungă

durată şi ale actelor care atestă specializări specifice atribuţiilor din fişa postului; -copie a carnetului individual de muncă
sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă;
-cazier judiciar/declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale; -adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; -Curriculum Vitae. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele originale, care se certifică în conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examen.
Relaţii suplimentare la sediul: C.R.F.P.A Dolj din localitatea
Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.31, judeţul Dolj, persoană de
contact: Gegiu Elena Simona, telefon: 0251/406.360, fax
0251/406.360, e-mail: crfpa_dolj@yahoo.ro.
l Anunţ privind ocuparea prin examen/concurs pe perioadă
nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă
de inspector de specialitate II la Biroul Managementul Proiectelor, programe, dezvoltare, eficiență energetică, din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Horezu. În
conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de Covid-19, prevederile, precum și a prevederilor
art.7 din Regulamentul cadru 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 contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria oraşului Horezu cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, de Inspector de Specialitate II la
Biroul Managementul Proiectelor, programe, dezvoltare,
eficiență energetică, din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Horezu astfel: Data și locul desfăşurării
concursului: -selecția dosarelor 23.08.2021; -proba scrisă se
organizează la Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică Horezu, în data de 02.09.2021, ora 10.00; -dosarele
de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, în perioada
06.08.2021-19.08.2021, ora 15.00. Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Primăriei orașului

Horezu în data de 23.08.2021. Condiţii de participare la
concurs. 1. Inspector de specialitate II. -Nr.posturi: 1. -Nivel
studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în ştiinţe juridice. -Vechime: Minim 3
ani vechime în specialiatatea studiilor necesare exercitării
funcției. Acte necesare înscrierii la concurs -conform art.6 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor: 06.08.2021-19.08.2021, ora 15.00. -Selecţia dosarelor:
23.08.2021. -Proba scrisă: 02.09.2021, ora10.00. -Depunere
contestaţii proba scrisă: 03.09.2021. -Afişarea rezultatelor
după contestaţii proba scrisă: 03.09.2021. -Interviul:
06.09.2021, ora 10.00. -Depunere contestaţii proba interviu:
07.09.2021. -Afişarea rezultatelor după contestaţii interviu:
07.09.2021. -Rezultatul final al concursului: termen
08.09.2021. Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul
Primăriei orașului Horezu, telefon 0250/860.190. Persoană de
contact: cons.sup. Orleanu Elena Cristina.
l Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai nr.233, comuna
Berceni, județul Ilfov, organizează în data de 06.09.2021
concurs recrutare pentru Gestionar Club sportiv Berceni.
Condiţii de participare: studii medii, vechime în muncă:
10ani. Dosarele se depun în perioada 06.08.2021– 19.08.2021,
ora 16:00 la sediul primăriei Berceni din bd. 1 Mai nr.233,
comuna Berceni, județul Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Berceni din comuna Berceni, bd. 1 Mai nr.233, județ
Ilfov, persoană de contact Nicoară Manuela Adriana–
Inspector Asistent, email registratura@primariaberceni.ro,
telefon 021.365.19.68.
l Primăria Găneasa cu sediul în comuna Găneasa, Str. Ștefan cel
Mare, nr.34, județ Ilfov, Cod Fiscal 4364411 organizează în data
de 09.09.2021 concurs recrutare pentru 2 posturi de Muncitor
necalificat– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ.
Condiţii de participare: studii medii/ generale, fără vechime în
muncă. Dosarele se depun la sediul Primăriei în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de
06.08.2021 până la data de 19.08.2021, ora 16:00. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Găneasa din comuna Găneasa, Str.
Ștefan cel Mare, nr.34, județ Ilfov, persoană de contact Mavrodin
Daniela– Referent Asistent Primăria Găneasa, email office@
primariastefanesti.ro, telefon 021.351.30.60.
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l Primăria Ștefăneștii de Jos cu sediul în șos. Ștefănești
nr.116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează în
data de 08.09.2021 concurs recrutare pentru postul de Șef
Serviciu– Serviciul Deservire Unități de Învățământ. Conditii
de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, vechime în muncă minim 1 an. Dosarele se depun la
sediul Primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de 06.08.2021 până
la data de 19.08.2021, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute
la nr. de telefon 021.361.35.29 -Grigore Georgiana Adriana–
Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos, email office@
primariastefanesti.ro.
l Glass Luxury SRL, societate românească, identificata cu
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
J23/1570/2021, CUI 43889820, cu sediul în Pantelimon str.
Curmalilor, nr.13, camera 1, judeţ Ilfov, oferă spre angajare
următoarele posturi: -10 posturi spălători vitrine/ geamuri;
-20 posturi femeie de serviciu; -20 posturi faianţar; -15 posturi
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie,
plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet. Relaţii la nr. de tel.
0722202333.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” anunță scoaterea la concurs a unui post contractual vacant, în conformitate cu pevederile art.12(1) și art.30(1) din Codul muncii: -1
post contractual vacant de auditor, gradul I S, perioadă
nedeterminată -Compartimentul Audit Intern. Condiții
specifice de participare: -studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență; -avizul favorabil al Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Ministerului
Educației, conform Ordinului M.E.N. nr. 5509/2017; -vechime
în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim 5
ani; Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, strada Boteanu, nr.1, sector 1 și va
conține două probe: proba scrisă în data de 30.08.2021, ora
09.00 și interviul în data de 03.09.2021, ora 09.00. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune fizic până la data de
23.08.2021, ora 12.00, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Biroul Resurse Umane și trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Tematica și bibliografia se afișează la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” și pe site-ul www.bcub.ro. Relații
suplimentare se pot obține la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare și la telefon 021.313.16.05/int. 234.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post
contractual vacant de execuție necesar derulării unui grant
din cadrul Direcției de statistici structurale ale întreprinderii:
1 post Referent I A. Perioada septembrie 2021– 30 aprilie
2022. Condiții specifice: -studii medii; -experiență în domeniu;
-vechime în muncă: minim 9 ani; -cunoașterea ghidului de
implementare a anchetelor de conjunctură în UE, în conformitate cu cerințele din contract; -cunoștințe avansate de
calculator (Excel, baze de date). Concursul se organizează la
sediul Institutului Naţional de Statistică, din bd. Libertăţii
nr.16, sector 5, București, în data de 30.08.2021 ora 10.00
proba scrisă și 03.09.2021 ora 10.00 interviul. Dosarele de
concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a III-a,
la sediul Institutului Naţional de Statistică, bd. Libertăţii
nr.16, sector 5, Bucureşti, în perioada 09.08.2021– 20.08.2021,
luni– joi în intervalul orar 08.00–16.30 și vineri 08.00–14.00.
Dosarele de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.5 din Regulamentul- cadru
aprobat prin Ordinului S.G.G. nr. 818/05.06.2018, respectiv
documentele prevăzute de art.6 din H.G. nr. 286/2011. Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită
se afişează la sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică și la numărul de telefon 021/317.77.82,
persoană de contact Maria Mihaela Alexandru, adresă de
e-mail maria.alexandru@insse.ro.
l Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu
sediul în Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr.1-3, sector 1,
organizează conform H.G. nr. 286/2011 completat cu H.G. nr.
1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual vacant de
şofer treapta II, în cadrul Serviciului Administrativ– Direcția
Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt: -studii
generale dovedite cu certificat de absolvire; -permis de conducere categoria B. Concursul se va susține la sediul instituției și
va consta într-o probă practică în data de 30 august 2021, ora
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10:00 şi un interviu în data de 02 septembrie 2021. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei, în
perioada 09 august– 20 august 2021. Date de contact: la
Biroul Resurse Umane și Salarizare- Direcția Economică,
Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, telefon fix
021/312.65.78 int.503, precum și pe site-ul instituţiei www.
cncd.ro.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf.
Elefterie nr. 47-49, sector 5, București, organizează, la sediul
său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 1. Inspector de specialitate grad profesional I,
în cadrul ISCIR –Serviciul Inspecție Domeniul Clasic- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/licență –inginer în domeniile: mecanică,
electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică,
automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică,
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00.
2. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul
ISCIR- Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear- București- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen
de diplomă/licență - inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel
puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00. 3. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul IT ISCIR București -Biroul
Control- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/licență - inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea
în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00.
4. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul IT
ISCIR Brașov- Biroul Control- Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări,
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială,
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 10:00; -proba
interviu : 06.09.2021, ora 09:00. 5. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Cluj- Biroul ControlCluj-Napoca- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/licență- inginer în domeniile:
mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea
în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00.
6. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul IT
ISCIR Constanța- Biroul Control- Constanța- 3 posturi.
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/licență -inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări,
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială,
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 10:00; -proba
interviu: 06.09.2021, ora 09:00; 7. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Craiova- Biroul
Control- Craiova- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea
în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00.
8. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul IT
ISCIR Iași- Biroul Control- Iași- 1 post. Nivelul studiilor:

superioare de lungă durată cu examen de diplomă/licențăinginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi,
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol
și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim
6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora
09:00. 9. Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul
IT ISCIR Pitești- Biroul Control- Pitești- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări,
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială,
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 10:00; -proba
interviu: 06.09.2021, ora 09:00. 10. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Timișoara- Biroul
Control- Timișoara- 2 posturi. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/licență -inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea
în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
30.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00.
11. Consilier grad profesional II, în cadrul IT ISCIR BacăuCompartimentul Economic Administrativ- Bacău- 1 post.
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/licență. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 12:00; -proba interviu:
06.09.2021, ora 09:00. 12. Referent treapta profesională IA, în
cadrul IT ISCIR Constanța- Compartimentul Economic
Administrativ- Constanța- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu
diplomă de bacalaureat. Vechimea în muncă: minim 9 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 30.08.2021, ora 12:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora
09:00. 13. Referent treapta profesională IA, în cadrul IT
ISCIR Craiova- Compartimentul Economic AdministrativCraiova- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de
bacalaureat. Vechimea în muncă: minim 9 ani. Concursul se
va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021,
ora 12:00; -proba interviu: 06.09.2021, ora 09:00. 14. Referent
treapta profesională IA, în cadrul IT ISCIR Pitești- Compartimentul Economic Administrativ- Pitești- 1 post. Nivelul
studiilor: medii, cu diplomă de bacalaureat. Vechimea în
muncă: minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 12:00; -proba
interviu: 06.09.2021, ora 09:00. 15. Referent treapta profesională IA, în cadrul IT ISCIR Timișoara- Compartimentul
Economic Administrativ- Timișoara- 1 post. Nivelul studiilor:
medii, cu diplomă de bacalaureat. Vechimea în muncă: minim
9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 30.08.2021, ora 12:00; -proba interviu:
06.09.2021, ora 09:00. 16. Referent treapta profesională I, în
cadrul ISCIR -Biroul Administrativ- București- 1 post.
Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de bacalaureat. Vechimea
în muncă: minim 6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 30.08.2021, ora 12:00; -proba
interviu: 06.09.2021, ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile
generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, cererea (formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR și
bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.iscir.ro,
la secțiunea–Carieră. Dosarul de concurs, conținând documentele necesare pentru înscriere, se depune personal de către
candidat, pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR
din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic între
orele 10:00-12:00 și 13:00-14:30, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Informații
suplimentare se pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 147.
l Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
anunţă: Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale de conducere şi de execuţie vacante: -proba
scrisă– 06.09.2021, începând cu ora 9.00, la Academia de
Studii Economice, București. Locul şi orele de desfăşurare ale
probei scrise pot fi modificate cu anunţarea prealabilă a
candidaţilor şi afişare la sediul instituţiei. -interviul–
13.09.2021, începând cu ora 9.00, la Academia de Studii
Economice, București; Pentru toate posturile pentru care se
organizează concurs, candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc. Biroul
Colectare ºi Executare Silitã. Dosar de executare nr. 41/P/23. Nr. C1773din
05.08.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna August,
Ziua 05. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem
cunoscut cã, în ziua de 19, luna august, anul 2021, ora 12:00, în localitatea
Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri
mobile, a treia licitaþie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumarã, Drepturile
reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul, Preþul de evaluare /
preþul de pornire al licitaþiei, exclusiv TVA, Observaþii, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *): Maºinã hidraulicã de spart piatrã Steinex Igloo 400-BB5VZ1012 seria
1917 din 2013, Nu este cazul, 42.900 lei, 19%; Autoutilitarã Mercedes - Benz
Sprinter 311, nr. Id. WDB90361132R593796, alb, nr. înmatriculare HR-12-MIX,
an fabricaþie 2003, Nu este cazul, 9.450 lei, 19%. Total: 52.350lei. *) Regimul ºi
cotele de taxã pe valoarea adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea
la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515
067XXX004722, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscalã, 32207048 deschis la Trezoreria
AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã
pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie
rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã
cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului
naþional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informaþii de interes pentru
cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la
sediul nostru sau la numãrul de telefon 0266.217558. Data afiºãrii: 05.08.2021.
•Direcţia Economică– Serviciul Financiar Contabilitate:
Consilier IA(S)– 1 post: -absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul științelor economice la instituții de învățământ
superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare minim 7 ani. •Direcția Economică- Compartimentul Achiziţii Publice: Consilier II(S)– 1 post: -Absolvenţi
de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul juridic, economic la
instituții de învățământ superior din țară sau străinătate
recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: minim 1 an.
•Direcția Programe, Proiecte, Juridic– Compartimentul
Proiecte Europene: Consilier II(S)– 1 post: -absolvenţi de
studii superioare în domeniul juridic sau economic, finalizate
cu diplomă de licență sau echivalentă la instituții de învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute de către
Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare: minim 1 an. •Direcția Programe, Proiecte,
Juridic– Biroul Juridic și Avizare: Consilier II(S)– 1 post:
-absolvenţi de studii superioare în domeniul juridic finalizate
cu diplomă de licență sau echivalentă la instituții de învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute de către
Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare: minim 3 ani. •Direcția Management și Comunicare– Serviciul Management: Șef serviciu (S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare în domeniul sociologie la instituții

de învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute
de către Ministerul Educației; -Constituie avantaj studii de
master în domeniul Leadership și Management Organizațional absolvite cu diplomă sau echivalentă; -vechime în munca
pe studii superioare: minim 2 ani. •Direcția Management și
Comunicare– Compartimentul Management Organizațional:
Consilier IA(S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare cu
diplomă de licență sau echivalentă la instituții de învățământ
superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare: minim 7 ani. •Direcția Management și Comunicare– Compartimentul Management Organizațional: Consilier I (S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare în domeniul
stiinte politice și științe ale comunicării, finalizate cu diplomă
de licență sau echivalentă la instituții de învățământ superior
din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul
Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu normă
întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/
zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii superioare:
minim 6 ani. •Direcția Management și Comunicare–
Compartimentul Management Organizațional: Consilier
debutant (S)- 1 post; -absolvenţi de studii superioare în domeniul comunicare, finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta la instituții de învățământ superior din țară sau
străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii superioare: fără vechime.
•Direcția Management și Comunicare– Compartimentul
Administrativ: Consilier IA(S)– 1 post: -absolvenţi de studii
superioare în domeniul stiinte politice, stiinte umane finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta la instituții de
învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute de
către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedetermi-
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nată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de
muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca
pe studii superioare: minim 7 ani. •Direcția Management și
Comunicare– Compartimentul Administrativ: Consilier I(S)–
1 post: -absolvenţi de studii superioare în domeniul drept,
stiinte umane, finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta
la instituții de învățământ superior din țară sau străinătate
recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: minim 6 ani.
•Direcția Management și Comunicare– Compartimentul
Administrativ: Consilier II(S)– 1 post -să fie absolvenţi de
studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta la instituții de învățământ superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: minim 3 ani.
•Direcția Management și Comunicare– Compartimentul
Administrativ: Referent debutant (M)– 1 post: -studii medii
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în muncă: fără vechime. •Direcția Management și
Comunicare– Compartimentul Comunicare: Consilier IA(S)–
1 post: -absolvenţi de studii superioare în domeniul sociologie,
jurnalism, finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta la
instituții de învățământ superior din țară sau străinătate
recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: minim 7 ani.
•Direcția Management și Comunicare– Compartimentul
Comunicare: Consilier debutant (S)– 1 post: - absolvenţi de
studii superioare în domeniul comunicare si relatii publice,
relatii internationale, finalizate cu diplomă de licență sau
echivalenta la instituții de învățământ superior din țară sau
străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână; -vechime în muncă: fără vechime. •Direcția Management și Comunicare– Compartimentul Parteneriate: Șef
serviciu (S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare în domeniul drept, finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta la
instituții de învățământ superior din țară sau străinătate
recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: minim 2 ani.
•Direcția Management și Comunicare- Compartimentul
Cooperare și dialog instituțional: Consilier IA(S)– 2 posturi:
-absolvenţi de studii superioare într-unul dintre domeniile:
științe economice, juridice, administrative, finalizate cu
diplomă de licență sau echivalenta la instituții de învățământ
superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare: minim 7 ani. •Direcția Management și Comunicare– Compartimentul Cooperare și dialog instituțional:
Consilier II(S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare întrunul dintre domeniile: relaţii internaţionale, științe umanistefilologie, științe politice, științe administrative, finalizate cu
diplomă de licență sau echivalenta la instituții de învățământ
superior din țară sau străinătate recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, cu
normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de
8 ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe studii
superioare: minim 1 an. •Direcția Management și Comunicare– Compartimentul Cooperare și dialog instituțional:
Consilier debutant (S)– 1 post: -absolvenţi de studii superioare
într-unul dintre domeniile: filologie, științe umaniste, științe
politice, finalizate cu diplomă de licențăsau echivalenta la
instituții de învățământ superior din țară sau străinătate
recunoscute de către Ministerul Educației; -perioada de

ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
-vechime în munca pe studii superioare: fără vechime. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, din Blvd.
Primăverii, nr.22, sector 1, Bucureşti. Data limită pentru
depunerea dosarelor– 26.08.2021. Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează pe site-ul instituției www.drrm.gov.ro.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, Ioana
Budiaci, telefon: +4021.2339687.
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
următoare: I.Șef Birou audit intern- 1 post, Economist specialist IA- 2 posturi vacante pentru Serviciul Aprovizionare,
transport; Inginer specialist IA- 1 post vacant în cadrul Biroului Tehnic; Garderobier- 2 posturi vacante pentru Biroul
Administrativ- Garderobă; Îngrijitoare- 2 posturi vacante
pentru Biroul Administrativ- Îngrijitoare spital, Muncitor
necalificat- 1 post vacant pentru Biroul Administrativ- Întreținere spații verzi; Îngrijitoare- 1 post vacant pentru Biroul
Administrativ- Întreținere spații verzi. Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în data de 30.08.2021, ora 09.00;
2.Proba interviu: în data de 02.09.2021, ora 09.00. II.Economist specialist IA- 1 post vacant pentru Serviciul RUNOS.
Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în data de
30.08.2021, ora 12.00; 2.Proba interviu: în data de 02.09.2021,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Șef Birou audit intern:
Absolvent al învăţământului superior- diplomă de licență
(studii economice); minim 2 ani vechime în specialitate;
Avizul şefului compartimentului de audit public intern din
cadrul Ministerului Sănătăţii; 2.Economist specialist IA:
Diplomă de licență în specialitate; minim 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate. 3.Inginer specialist IA: Diplomă de
licență în specialitate, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate. 4. Garderobier: Diplomă de bacalaureat sau diplomă
de absolvire a școlii generale, nu necesită vechime în activitate. 5. Muncitor necalificat: Şcoală generală, nu necesită
vechime în muncă. 6. Îngrijitoare: 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, Jud.Dolj.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.Ungurenuș Atena
Carmen, șef Serviciul 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
următoare: Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic)- 2 posturi
vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic)- 1 post vacant pentru
activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor calificat
IV (electromecanic)- 1 post vacant pentru activitatea de
întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor calificat IV
(strungar)- 1 post vacant pentru activitatea de întreţinere
clădiri şi instalaţii; Muncitor calificat IV (zidar)- 1 post vacant
pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor
calificat IV (zugrav)- 1 post vacant pentru activitatea de
întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor calificat IV (laborant
determinări fizico-chimice)- 1 post vacant pentru deservire
staţie de epurare; Muncitor calificat I (electrician)- 1 post
vacant pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (electrician)- 2 posturi vacante pentru
activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor calificat
IV (electrician)- 1 post vacant pentru deservire grup electrogen; Muncitor calificat I (instalator sanitar)- 2 posturi
vacante pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii;
Muncitor calificat IV (instalator sanitar)- 1 post vacant
pentru activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii; Muncitor
calificat IV (instalator de încălzire centrală și gaze)- 2 posturi
vacante pentru deservire stații pompe; Muncitor calificat I
(mecanic pompe)- 1 post vacant pentru deservire stații
pompe. Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în

data de 31.08.2021, ora 09.00; 2.Proba practică: în data de
06.09.2021, ora 09.00; 3.Proba interviu: în data de 09.09.2021,
ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Muncitor calificat I
(lăcătuș mecanic, electrician, instalator sanitar, mecanic
pompe): Diplomă (certificat) de calificare, minim 9 ani
vechime în specialitate. 2.Muncitor calificat IV (lăcătuș
mecanic, electromecanic, strungar, zidar, zugrav, laborant
determinări fizico-chimice, electrician, instalator sanitar,
instalator de încălzire centrală și gaze): Diplomă (certificat) de
calificare, 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, Jud. Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul 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
următoare: Consilier juridic I- 1 post vacant pentru Biroul
juridic; Consilier III- 1 post vacant în cadrul Biroului Achiziții
publice, contracte. Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba
scrisă: în data de 06.09.2021, ora 09.00; 2.Proba interviu: în
data de 09.09.2021, ora 09.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
Consilier juridic I: Diplomă de licenţă în specialitate, minim 3
ani și 6 luni vechime în specialitate. 2.Consilier III: Absolvent
al învăţământului superior- diplomă de licență (studii juridice), minim 6 luni vechime 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 Serviciul RUNOS.
l Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, Nr.16, județul Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de muncitor calificat, treapta profesională II, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011 cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va desfășura la sediul școlii astfel:
Proba scrisă în data de 30.08.2021, ora 9.00; Proba practică în
data de 31.08.2021, ora 9.00; Proba de interviu în data de
31.08.2021, ora 12.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: absolvent
studii liceale cu diplomă de bacalaureat; calificat în meseria
de instalator, vechime în muncă min.5 ani și min.2 ani într-un
post similar (atribuții anterioare de gestiune constituie un
avantaj, dar nu este eliminatoriu). Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până la data de 20.08.2021,
ora 16.00, la secretariatul instituției. Relații suplimentare la
sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova și la
telefon: 0251.588.429 sau 0723.271.752 (secretar șef Lavinia
Lupescu).
l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii de
Guvern nr. 286/2011 şi Ordinului 1470/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: -1 post Consilier I
-Studii superioare- Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate; -1 post Consilier II -Studii superioareServiciul de management al calităţii serviciilor de sănătate; -1
post Medic -Studii superioare- Serviciul de management al
calităţii serviciilor de sănătate; -1 post Referent de specialitate
I -Studii superioare- Compartiment relaţii cu publicul; -1 post
Referent de specialitate I -Studii superioare- Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte; -2 posturi Economist IA
-Studii superioare- Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire
Contracte; -1 post Referent de specialitate II -Studii superioare- Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte- Birou
Urmarire Contracte; -2 posturi -Referent de specialitate I
-Studii superioare- Serviciul administrativ, tehnic şi aprovizionare; -1 post Inginer IA -Studii superioare- Serviciul admi-
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nistrativ, tehnic şi aprovizionare; -1 post Referent IA -Studii
medii- Serviciul administrativ, tehnic şi aprovizionareArhivă; -1 post Şofer autosanitară II -Studii medii- Serviciul
administrativ, tehnic şi aprovizionare; -2 posturi Curier
-Studii medii- Serviciul administrativ, tehnic şi aprovizionare;
-2 posturi Muncitor calificat II- bucatar- Studii medii- Bloc
Alimentar; -1 post Muncitor calificat III- bucătar-Studii
medii- Bloc Alimentar. Condiţii generale de înscriere la
concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Pentru
postul de Consilier I -Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale: a. studii superioare în domeniul economic,
juridic, administrație publică, psihologie, sociologie, IT,
absolvite cu diplomă de licență; b. vechime de minimum 6 ani
și 6 luni în specialitatea studiilor absolvite; c. utilizare PC
(Word, Excel, Internet Explorer) la nivel avansat; Pentru
postul de Consilier II (Asistent Medical) -Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale: a. studii superioare în
domeniul asistență medicală generală, absolvite cu diplomă
de licență; b. vechime de minimum 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor absolvite; c. Certificat de liberă practică cu aviz
valabil la data concursului; d. utilizare PC (Word, Excel,
Internet Explorer) la nivel avansat; Pentru postul de MedicServiciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale: a.
studii superioare în domeniul medicină, absolvite cu diplomă
de licență; b. Certificat de liberă practică valabil la data
concursului; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer)
la nivel avansat; d. cunoștințe privind modalitățile de realizare a auditului clinic. Pentru postul de Referent de Specialitate I –Compartiment Relaţii cu Publicul: a. sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul administratie publică, juridic, economic;
b. au minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer) la nivel
avansat. Pentru posturile de Economist IA -Serviciul Achiziţii
Publice şi Urmărire Contracte: a. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă în
domeniul economic; b. au minimum 6 ani și 6 luni vechime în
specialitatea studiilor; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet
Explorer) la nivel avansat; d. sunt absolvenți ai unui curs de
perfecţionare expert în achiziţii publice. Pentru postul de
Referent de Specialitate I -Serviciul Achizitii Publice şi Urmărire Contracte: a. sunt absolvenţi de învăţământ universitar
de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul economic
sau juridic; b. au minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet
Explorer) la nivel avansat; d. sunt absolvenți ai unui curs de
perfecţionare expert în achiziţii publice. Pentru postul de
Referent de Specialitate II - Serviciul Achizitii Publice şi
Urmărire Contracte- Birou urmărire contracte; a. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă
de licenţă în domeniul economic, juridic sau tehnic; b. au
minimum 3 ani si 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c.
utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer) la nivel avansat;
Pentru posturile de Referent de Specialitate I - Serviciul
Administrativ, Tehnic și Aprovizionare. a. sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă în domeniul tehnic, administratie publica, juridic,
economic; b. au minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet
Explorer) la nivel avansat. Pentru postul de Inginer Gr. IA: a.

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă în domeniul tehnic(construcţii/instalaţii);
b. au minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c. utilizare PC (Word, Excel, Internet Explorer) la nivel
avansat. Pentru posturile de Curier: a. diplomă absolvire
studii medii cu diplomă de bacalaureat. Pentru postul de
Referent Gr. IA -Serviciul Administrativ- Arhivă: a. sunt
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; b. au minimum
6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; c. cunoştinţe
avansate de operare pe calculator; d. utilizare PC (Word,
Excel, Internet Explorer) la nivel avansat. Pentru postul de
Muncitor Calificat II –Bucătar: a. şcoală generală; b. curs de
calificare profesională; c. 6 ani vechime in meserie. Pentru
postul de Muncitor Calificat III– Bucătar: a. şcoala generală;
b. curs de calificare profesională; c. 3 ani vechime în meserie.
Pentru postul de Muncitor CAlificat II –Lenjer: a. şcoala
generală; b. curs de calificare profesională; c. 6 ani vechime în
meserie. Pentru postul de Muncitor Necalificat I. a. şcoala
generală. Pentru postul de Şofer Autosanitară II: a. diplomă
de bacalaureat; b. permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B şi C; c. 3
ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist.
Concursul se va desfăşura la sediul spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” astfel: proba scrisă în
data de 30.08.2021, începând cu ora 08.00 iar proba interviu
în data de 03.09.2021 începând cu ora 08.00. În funcţie de
numărul candidaţilor înscrişi ora şi sala de desfăşurare a
concursurilor (proba scrisă şi proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro. Perioada de înscriere va
fi 09.08.2021- 20.08.2021 ora 15:00, dosarul de concurs
urmând să fie depus la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie
“Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse Umane.
Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu respectarea
condiţiilor generale şi specifice de înscriere la concurs publicate pe site-ul spitalului www.spital-obregia.ro şi pe posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0770.433.540.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse si Asociatii SPRL, lichidator judiciar desemnat
prin Incheierea de sedinta din data de 05.10.2011, pronuntata
de Tribunalul Prahova Sectia A II – A Civila de Conencios
Administrativ si Fiscal, in dosar nr. 3010/105/2011, pentru
societatea debitoare Bemati Cons SRL, invita evaluatorii
agreati ANEVAR sa depuna oferte la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et. 5, Camera 502 505, Sector 1, Tel./Fax: (+40) 21.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com, pana cel tarziu in data de 20.08.2021 in vederea
selectiei de oferte pentru Servicii de evaluare in vederea
intocmirii Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare
situate in Oras Busteni, Str. Pescariei, nr. 2E, Judet Prahova,
proprietatea societatii debitoare Bemati Cons SRL. Oferte pot
fi transmise si pe faxul sau e-mailul mentionat in anunt.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare,
vizionare si inspectie cu un telefon in prealabil apelati la:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

CITAȚII
l Coman Aurica o citează pe Iosif Georgeta Elena, la Judecătoria Găeşti în dosarul nr.5320/232/2020 pentru termenul de
judecată de la data de 13.09.2021, orele 09.00, dosar care are
ca obiect partaj judiciar ieșire din indiviziune.
l Se citează Nils Nelu Forestier Trans SRL cu sediul în Sat
Costache Negri, Comuna Costache Negri, nr.734, Camera 2,
Județ Galați, CUI 40728624, J17/564/2019, pentru a se
prezenta la Judecătoria Liești, camera Cameră de Consiliu
Civ., Complet cam.cons. 4, în data de 24 august 2021, ora
10.00, în calitate de pârât în proces cu CNCIR SA în calitate
de reclamantă, în dosarul nr.795/838/2021, având ca obiect
cerere de valoare redusă, stadiul procesual al dosarului: fond.

DIVERSE
l Prin prezentul mesaj, subsemnatul Claudiu Sofrone, îmi
cer scuze în mod public față de rebusiștii Călin Bicăzan,
Mihai Gheorghe, Alex Toth și Răzvan Tudose pentru faptul
că în perioada martie-aprilie 2021 mi-am însușit și am
transmis spre publicare cu bună știință, în mai multe reviste
ale editurii Alias, integrame compuse de către aceștia, sub
semnătura mea ori cu următoarele pseudonime care îmi
aparțin: Radu Lăutaru, Gabriela Butnariu, Titi Vasilescu,
Francis Ustinov, Cornel Abăluță, Florina Sofrone și Șerban
Toth.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244/519.800, numită administrator judiciar
conform incheiere din data de 02.08.2021, Tribunal Prahova,
dosar nr. 3376/105/2021, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului ZOOL CONSTRUCT SRL,
Comarnic, Str. Secariei, Nr. 54, Județ Prahova, CUI
RO17840096, J29/1662/2005. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 15.09.2021.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
06.10.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al
creanţelor este 01.11.2021. Prima adunare a creditorilor la
data de 11.10.2021 ora 14:00.
l Vasilica Cosmin-Aurel și Olariu Viorel pentru Evergreen
Nord SRL, cu sediul în jud.Constanța, oraș Năvodari, str.
Constanței, nr.60b, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Construire imobil apartamente D+P=4E (cu parcaje la
demisol și spații comerciale la parter), propus a fi amplasat în
jud.Constanța, oraș Năvodari, zona Mamaia Nord, str.
A6-A4, nr.FN, lot.2. Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Constanta, mun.Constanța, str.Unirii, nr.23 și la adresa titularului Vasilica Cosmin-Aurel și Olariu Viorel pentru Evergreen
Nord SRL, cu sediul în jud.Constanța, oraș Năvodari, str.
Constanței, nr.60b, în zilele de luni-vineri, între orele 09.0013.00. Observațiile publiclului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru protecția mediului Constanța.
l Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. Rewe
Projektentwicklung Romania S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea
procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru
proiectul: “CONSTRUIRE MAGAZIN “PENNY”, alei
carosabile, pietonale si parcare, elemente semnalistica, imprejmuire, post trafo, bransamente si utilitati, organizare de
santier “, propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Prejmer,
str. Brasovului, nr. 1621, nr. cadastral 107150. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poate fi
consultata in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri
intre orele 8.00-14.00 la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Brasov, Str. Politehnicii, nr.3, municipiul Brasov sau
pe site-ul A.P.M.Brasov http://apmbv.anpm.ro. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Brasov, str.Politehnicii, nr.3, Mun. Brasov (fax:
0268.419013, e-mail:office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10
zile calendaristice de la data publicarii anuntului.
l Anexa nr. 5.J. la procedura. Anunt public privind decizia
etapei de incadrare. SC Eurobusiness Group, titular al proiectului extindere hala existenta, fabrica de ambalaje, autorizat
cu A.C. NR. 203/07.07.2017 SI A.C. NR. 250/14.06.2016
anexe aferente, imprejmuire si reclama luminoasa, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul extindere hala existenta, fabrica de ambalaje,
propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Popesti-leordeni, Strada
Industriei Nr. 21. Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea

ANUNȚURI
Lacul Morii nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele
9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10
zile dee la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 1.
Comuna Pietroșani, cu sediul în comuna Pietroșani, judeţul
Teleorman, telefon 0247/334.620, fax 0247/334.620, e-mail:
prinpietrosani@yahoo.com, cod fiscal 4568543. 2.Reglementări legale: Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.
22/14.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Pietrosani pe anul 2021, H.C.L. 37 din 15.07.2021 privind
aprobarea planului anual de finanțare nerambursabilă. 3.
Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice fără
scop patrimonial -asociații și fundații constituite conform
legii. 4. Procedura aplicată: finanțare nerambursabilă se
acordă din bugetul Comunei Pietroșani pe bază de contract
de finanțare nerambursabilă semnat între finanțator și beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecție proiecte și a
declarării proiectelor câștigătoare. 5.Se acordă finanțare
nerambursabilă pentru: activități sportive. 6. Suma aprobată
pentru anul 2021: 30.000Lei. 7. Durata programului: anul
2021. 8. Locul și data limită de depunere a propunerilor de
proiecte: Registratura Primăriei Pietroșani, comuna Pietroșani, județul Teleorman: 06.09.2021, ora 12.00. 9. Perioada de
selecție și evaluare a proiectelor: 07.09.2021-14.09.2021. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare
a finanțării poate fi pusă la dispoziție prin Compartimentul
Registratură din cadrul Primăriei Pietrosani și încărcate în
cadrul portalului: www.primariapietrosani.ro.
l Lichidatorul judiciar C.I.I.”Dumitru Sandra Silviana”
notifică deschiderea procedurii falimentului în forma simplificată a debitoarei A.N.EURO CONSTRUCT SRL; Cod de
identificare fiscal 13779345 cu sediul social în Bucureşti,
Sectorul 3, Str.Anastasie Panu, Nr.30, Bloc A16, Scara A, Etaj
6, Ap.26, Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/2974/2001 dispusă prin Incheierea de Ședință din data de
30.06.2021 pronunțată de Tribunalul București –Sectia a
VII-a Civilă în dosar 17954/3/2021. Instanța a stabilit urmatoarele termene limită procedurale: termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor: 13.08.2021; termenul
pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar: 23.08.2021; termenul de definitivare a tabelului creanțelor: 17.09.2021. Termenul pentru
continuarea procedurii este: 15.10.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Dispoziția nr.20 din data de 28.07.2021 privind aprobarea
aducerii la cunoștința membrilor Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România a orei, locațiilor și detaliilor pentru desfășurarea ședințelor extraordinare din
07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale având în
vedere: i.dispozițiile art.41 lit.c) din Legea nr.213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, art.51, alin.1
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.788/2005, cu completările ulterioare și art.15 alin.1 și
2 din Regulamentul din 2018 de organizare și funcționare
internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin
Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din
România nr.4/2018, ii.art.1 și art.2 din Dispoziția Președintelui Colegiului Psihologilor din România nr.15 din data de
29.06.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România,
prin care: a.se convoacă ședința extraordinară a Convenției
naționale a Colegiului Psihologilor din România în data de
07.08.2021; b.se convoacă ședința extraordinară a Convenției
naționale a Colegiului Psihologilor din România în data de
22.08.2021, în cazul în care condiția de cvorum nu este îndeplinită la prima convocare, din 07.08.2021; c.se stabilește că
toate detaliile privind desfășurarea ședințelor extraordinare
din 07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale, inclusiv
ora și locațiile stabilite pentru desfășurarea ședințelor, vor fi
aduse la cunoștința membrilor Convenției naționale. iii.faptul
că, în perioada cuprinsă între 29.06.2021 (data convocării
ședințelor extraordinare din 07.08.2021 și 22.08.2021 ale
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și data emiterii prezentei dispoziții, numai o parte dintre
reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor
din România au transmis ora, locațiile și detaliile privind
desfășurarea ședințelor extraordinare din 07.08.2021 și
22.08.2021, președintele Colegiului Psihologilor din România
dispune: Art.1.Se aprobă aducerea la cunoștința membrilor
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România a
detaliilor privind desfășurarea ședințelor extraordinare din
07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale a Colegiului
Psihologilor din România, inclusiv ora și locațiile stabilite
pentru desfășurarea acestor ședințe ale Convenției naționale,
astfel cum sunt prezentate în următorul tabel: Nr.; Filiala
teritorială; Ora de debut a ședințelor din 07.08.2021 și
22.08.2021; Locația ședinței din 07.08.2021; Locația ședinței
din 22.08.2021. 1; Filiala Alba; 10.00; Alba Iulia, B-dul Revoluție 1989, Nr.47B, județ Alba; Alba Iulia, B-dul Revoluției
1989, Nr.47B, județ Alba. 2; Filiala Bacău; 10.00; Bacău, Str.
George Bacovia, Nr.41-43, interiorul S.C. Termloc S.A.,
clădirea din dreapta, etaj 1, județ Bacău; Bacău, Str.George
Bacovia, Nr.41-43, interiorul S.C. Termloc S.A., clădirea din
dreapta, etaj 1, județ Bacău. 3; Filiala Brăila; 10.00; Brăila,
Str.Ștefan cel Mare, Nr.226, cab.10, județ Brăila. Brăila, Str.
Ștefan cel Mare, Nr.226, cab.10, județ Brăila. 4; Filiala Brașov;
10.00; Brașov, Str.Mihai Viteazul, Bl.94, Ap.6, județ Brașov.
Brașov, Str.Mihai Viteazul, Bl.94, Ap.6, județ Brașov. 5; Filiala
București; 10.00; București, Sector 4, Str.Stoian Militaru,
Nr.71, Etaj 4; București, Sector 6, Str. Prelungirea Ghencea,
Nr.95L. 6; Filiala Buzău; 10.00; Buzău, Str. G.E.Palade, Nr.19,
județ Buzău; Buzău, Str. G.E.Palade, Nr.19, județ Buzău. 7;
Filiala Cluj; 10.00; Cluj-Napoca, Str.Vasile Alecsandri, Nr.3,
județ Cluj; Cluj-Napoca, Catedra de Medicină Legală, UMF,
Str.Clinicilor, Nr.3, județ Cluj. 8; Filiala Constanța; 10.00;
Constanța, Str.Zburătorului, Nr.4, etaj 2, Cam.214, județ
Constanța; Constanța, Str. Zburătorului, Nr.4, etaj 2,
Cam.214, județ Constanța. 9; Filiala Dolj; 10.00; Craiova, Str.
Ștefan cel Mare, Nr.22, județ Dolj; Craiova, Str.Ștefan cel
Mare, Nr.22, județ Dolj. 10; Filiala Galați; 10.00; Galați, Bld.
Galați, Nr.3, Corp B, Et.2, Birou B27, județ Galați; Galați,
Bld.Galați, Nr.3, Corp B, Et.2, Birou B27, județ Galați. 11;
Filiala Maramureș; 10.00; Baia Mare, Bd.București, Nr.25,
etaj 1, ap./cam. 12/1, județ Maramureș; Baia Mare, Bd. București, Nr.25, etaj 1, ap./cam. 12/1, județ Maramureș. 12; Filiala
Mureș; 10.00; Tg. Mureș, Str. Aurel Filimon, Nr.4, Et.2,
Cam.6, județ Mureș; Tg.Mureș, Str.Aurel Filimon, Nr.4, Et. 2,
Cam.6, județ Mureș. 13; Filiala Olt; 10.00; Slatina, Str.Tudor
Vladimirescu, Nr.71A, etaj 1, cam.4, județ Olt; Slatina, Str.
Tudor Vladimirescu, Nr.71A, etaj 1, cam.4, județ Olt. 14;
Filiala Sălaj; 10.00; Zalău, Str. Ghe.Doja, Nr.120, județ Sălaj;
Zalău, Str. Ghe.Doja, Nr.120, județ Sălaj. 15; Filiala Satu
Mare; 10.00; Satu Mare, Str.Decebal, Nr. 4, parter, camera 14,
județ Satu Mare; Satu Mare, Str.Decebal, Nr.4, parter, camera
14, județ Satu Mare. 16; Filiala Sibiu; 10.00; Sibiu, Str.Someșului, Nr.19, Et.1, Cam.106, județ Sibiu; Sibiu, Str.Someșului,
Nr. 19, Et.1, Cam.106, județ Sibiu. 17; Filiala Timiș; 10.00;
Timișoara, Str. Gh. Lazăr, Nr.17, Et.1, Ap.20, județ Timiș;
Timișoara, Hotel Perla, Str.Protopop George Dragomir, Nr.9,
județ Timiș. 18; Filiala Tulcea; 10.00; Tulcea, Str. Mahmudiei,
Nr.8A, etaj 1, Birou 1, județ Tulcea; Tulcea, Str. Mahmudiei,
Nr.8A, etaj 1, Birou 1, județ Tulcea. 19; Filiala Vrancea; 10.00;
Focșani, Str.Popa Șapcă, Nr. 2 bis, parter, cabinet 4D, județ
Vrancea; Focșani, Str.Popa Șapcă, Nr.2 bis, parter, cabinet 4D,
județ Vrancea. Art. 2.Prezenta dispoziție a fost emisă astăzi,
28.07.2021, și va fi comunicată membrilor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România prin e-mail, prin
afișare pe site-ul www.alegericpr.ro și prin publicare în massmedia, în condițiile legii.
l Dispoziția nr. 23 din data de 04.08.2021 privind aprobarea
aducerii la cunoștința membrilor Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România a orei, locațiilor și detaliilor pentru desfășurarea ședințelor extraordinare din
07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale având în
vedere: i. dispozițiile art. 41 lit.c) din Legea nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, art. 51
alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea
Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.788/2005, cu completările ulterioare și
art. 15 alin.1 și 2 din Regulamentul din 2018 de organizare și
funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România,
aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului
Psihologilor din România nr. 4/2018, ii.art.1 și art.2 din Dispoziția Președintelui Colegiului Psihologilor din România nr.15
din data de 29.06.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din

România, prin care: a.se convoacă ședința extraordinară a
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România
în data de 07.08.2021; b.se convoacă ședința extraordinară a
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România
în data de 22.08.2021, în cazul în care condiția de cvorum nu
este îndeplinită la prima convocare, din 07.08.2021; c.se stabilește că toate detaliile privind desfășurarea ședințelor extraordinare din 07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale,
inclusiv ora și locațiile stabilite pentru desfășurarea ședințelor,
vor fi aduse la cunoștința membrilor Convenției naționale. iii.
faptul că, în perioada cuprinsă între 28.07.2021 (data emiterii
Dispoziției nr.20 a Președintelui Colegiului Psihologilor din
România) și data emiterii prezentei dispoziții, reprezentanții
unora dintre filialele teritoriale ale Colegiului Psihologilor din
România au transmis informații privind ora, locațiile și detaliile pentru desfășurarea ședințelor extraordinare din
07.08.2021 și 22.08.2021, Președintele Colegiului Psihologilor
din România dispune: Art.1.Se aprobă aducerea la cunoștința
membrilor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din
România a detaliilor privind desfășurarea ședințelor extraordinare din 07.08.2021 și 22.08.2021 ale Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România, inclusiv ora și locațiile
stabilite pentru desfășurarea acestor ședințe ale Convenției
naționale, astfel cum sunt prezentate în următorul tabel: Nr.;
Filiala teritorială; Ora de debut a ședințelor din 07.08.2021 și
22.08.2021; Locația ședinței din 07.08.2021; Locația ședinței
din 22.08.2021. 1; Filiala Argeș; 10.00; Pitești, Str. Smeurei,
Nr. 27, Bl. PS37a, Sc.D, Ap.1, județ Argeș; Pitești, Str.
Smeurei, Nr.27, Bl.PS37a, Sc.D, Ap.1, județ Argeș. 2; Filiala
Bihor; 10.00; Oradea, Str.Cuza-Vodă, Nr. 85, Et.1, Cam. 104,
județ Bihor; Oradea, Str.Cuza-Vodă, Nr.85, Et.1, Cam.104,
județ Bihor. 3; Filiala Ialomița; 10.00; Slobozia, Str.Matei
Basarab, Nr.72, județ Ialomița; Slobozia, Str. Matei Basarab,
Nr.72, județ Ialomița. 4; Filiala Iași; 10.00; Iași, Str.Bălușescu,
Nr.2, Aula Universității „Petre Andrei”, județ Iași; Iași, Str.
Bălușescu, Nr.2, Aula Universității „Petre Andrei”, județ Iași.
5; Filiala Neamț; 10.00; Piatra Neamț, B-dul Decebal, Nr.3,
bloc turn E2, Sc.A, Ap.13, județ Neamț; Piatra Neamț, B-dul
Decebal, Nr.3, bloc turn E2, Sc. A, Ap. 13, județ Neamț. 6;
Filiala Prahova; 10.00; Ploiești, Str. Maramureș, Nr.12,
camera P-51, parter (în clădirea Consproiect), județ Prahova;
Ploiești, Str.Maramureș, Nr.12, camera P-51, parter (în
clădirea Consproiect), județ Prahova. Art.2.Prezenta dispoziție a fost emisă astăzi, 04.08.2021, și va fi comunicată
membrilor Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din
România prin e-mail, prin afișare pe site-ul www.alegericpr.ro
și prin publicare în mass-media, în condițiile legii.

LICITAȚII
l I.F.A.C.F. ORL ‘’Prof. Dr. D. Hocita’’ anunţă, licitaţia
publică deschisă cu strigare privind vânzarea deşeurilor
feroase şi neferoase, în data de 27.08.2021. Condiţiile de
participare le puteţi afla pe site-ul oficial www.ifacforl.ro.
l Debitorul GS Investment SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare, urmatorul bun mobil: Masina de spalat Tonello
-Depreciere totala 98%. -Pretul de pornire al licitatilor pentru
bunul mobil apartinand debitoarei GS Investment SRL reprezinta 30% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, respectiv 1003.8 Euro Exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru bunul mobil este de 100,00
Lei inclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO38 BREL 0002 0024 7309 0100
deschis la Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se
liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate
fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul mobil
apartinand debitoarei GS Investment SRL, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 20.08.2021, ora 15:00, iar daca
bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 27.08.2021; 03.09.2021; 10.09.2021,
17.09.2021; ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare urmatoarele imobile: 1.Teren extravilan in
suprafata de 30.09 mp, parcela A99/1A, situat in com. Tuzla,

jud. Constanta. Pretul de pornire al licitatiei este de 231.716
euro, exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei
exclusiv TVA. 2.Teren extravilan in suprafata de 34.200 mp,
parcela A107/16, sola 32, situat in com. Sacele, judetul
Constanta. Pretul de pornire al licitatiei este de 47.880 euro
exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, pe
seama debitoarei Monalisa Investments SRL, sub sancţiunea
decăderii, cel mai târziu cu o zi inainte de data si ora sedintei
de licitate, a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei
si de achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini. Pretul Caietelor de sarcini se achită prin OP in contul
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK
– Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504,
sector 1. Pentru imobilele mentionate mai sus, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 25.08.2021 ora 15.00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in datele de 01.09.2021,
08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021, 06.10.2021 si
13.10.2021, ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.
l Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura
Bistrița, cu sediul în Mun.Bistrita, str.Drumul Dumitrei
Nou, nr.3, jud.Bistrița-Năsăud, legal reprezentată de către
Dr. Ing.Zagrai Ioan -director, în calitate de administrator al
bunurilor enumerate mai jos, formulăm prezentul anunț de
licitație publică prin care va aducem la cunoștință faptul ca
la data de 31.08.2021, ora 11.00, S.C.D.P. Bistrița va avea
loc licitație publică cu ofertă în plic închis pentru închirierea următoarelor imobile-clădiri, având CF84987-C1,
84987-C2, 84987-C3 și pct 2 Anexa 4 din H.G.422/2017:
-Atelier Mecanic (parțial) -330,00mp; -Anexe Atelier
Mecanic -361,52mp; -Copertină -231,00mp. Prețul de
pornire al licitației este de 326,2Euro +T.V.A. Informații
suplimentare despre bunurile imobile scoase la licitație pre
închiriere se pot obține din caietul de sarcini de la sediul
nostru, în schimbul sumei de 300Lei. Imobilele pot fi văzute
cu condiția programării telefonice la numărul de telefon
0746.541.081. Înscrierile participanților pentru licitație se
vor face prin corespondență letrică, e-mail sau fax, cel mai
târziu la data de 27.08.2021. Garanția de participare este
de 200Lei (nerambursabilă), iar garanția de participare este
de 10% din valoarea de pornire, sume ce pot fi achitate la
casieria de la sediul nostru sau prin virament în contul nr.
RO98TREZ10120G365000XXXX deschis la Trezoreria
Bistrița. Condiții pentru participarea la licitație: a) Are
dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau
juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții: -a depus la secretariatul S.C.D.P.
Bistrița o cerere de înscriere până la data de 27.08.2021, ora
16.00, însoțită de dovada achitării caietului de sarcini, a
garanției de participare la licitație de 10% din valoarea de
pornire a chiriei, respectiv echivalentul în lei a sumei de
32,62Euro la cursul BNR din ziua plății, la casieria de la
sediul nostru sau prin virament în contul nr.RO98TREZ10120G365000XXXX deschis la Trezoreria Bistrița,
precum și plicul sigilat cu prețul oferit. -a depus toate
documentele solicitate în documentația de atribuire,
inclusiv acord pentru prelucrarea datelor personale, în
termenele prevăzute în documentația de atribuire; -are
îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al
statului și către bugetul local; -nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare. b)Nu are dreptul să participe
la licitație persoană care a fost desemnată câștigătoare la o
licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale
unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a
încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.
Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la
desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație. Note: Pentru soluționarea eventualelor litigii se va
sesiza Tribunalul Bistrița-Năsăud la adresa: Mun.Bistrița,
str.Alba-Iulia, nr.1, jud.Bistrița-Năsăud. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 02.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Gura Văii, cu sediul social în
localitatea Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2, județul Bacău, cod

poștal 607220, telefon 0371/407.500, fax 0372/002.112,
e-mail: primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal 4278108.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 145 loturi de teren în suprafață
totală de 44.829mp și 145 de construcții aferente în suprafață totală de 5.800mp, conform caietelor de sarcini, situate
în intravilanul satului Rotunda, aparținând domeniului
privat al Comunei Gura Văii, județul Bacău, conform
H.C.L. nr. 38/29.03.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Primăria Comunei Gura Văii
sau se poate consulta pe site-ul: www.uatcomunaguravaii.
ro, secțiunea -Anunțuri. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei Gura Văii, comuna
Gura Văii, sat Gura Văii, Str. Primăriei, nr.2, județul Bacău.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei /exemplar, ce se
achită numerar la Casieria instituției sau în contul de
trezorerie RO17TREZ0625006XXX000079 deschis la
Trezoreria Onești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.08.2021, ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01.09.2021,
ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăriei Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, sat Gura
Văii, Str.Primăriei, nr.2, județul Bacău. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
02.09.2021, ora 09.00, Primăria Comunei Gura Văii,
comuna Gura Văii, sat Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2,
județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoria Oneşti, cu sediul în municipiul
Oneşti, Str.Tineretului, nr.1, judeţul Bacău, telefon
0234/311.913, fax 0234/326.170, email: jud-oneşti-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Sadova, cu sediul în localitatea Sadova, nr.718, judeţul Suceava, cod poştal 727470,
telefon/fax 0230/314.200, email: primariasadova@yahoo.
com, cod fiscal 4326779. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 2
parcele de teren, proprietate privată a Comunei Sadova,
după cum urmează: a.teren intravilan, situat în comuna
Sadova, judeţul Suceava, în suprafață de 691mp; nr.cadastral: 31535, înscris în CF nr. 31535 U.A.T.Sadova; b.teren
intravilan, situat în comuna Sadova, judeţul Suceava, în
suprafață de 524mp; nr.cadastral: 30858, înscris în CF
nr.30858 U.A.T.Sadova; conform H.C.L. nr.22/24.06.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției sau
se poate consulta pe site-ul: www.comunasadova.ro. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de
la Registratura Primăriei Comunei Sadova, cu sediul în
localitatea Sadova, nr.718, judeţul Suceava. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2021, ora 10.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
10.09.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Sadova, cu sediul în cu sediul
în localitatea Sadova, nr.718, judeţul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 10.09.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Sadova,
cu sediul în localitatea Sadova, nr. 718, judeţul Suceava.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor

apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, Str.Ştefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava,
cod poștal 720062, telefon 0230/214.948, fax 0230/523.290,
email: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
05.08.2021.
1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Amzacea, Str. Amzacei, nr.25, județul
Constanța, telefon 0241/819.913, fax 0241/819.994, e-mail:
secretar.uat@gmail.com, cod fiscal 4707641. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Lot
1 teren sat General Scărișoreanu, Str. Steagului, nr.8,
comuna Amzacea, cu suprafața de 1.000 mp; Lot 2 teren
sat General Scărișoreanu, Str. Steagului, nr.6, comuna
Amzacea, cu suprafața de 1.000 mp; Lot 3 teren sat
General Scărișoreanu, Str. Steagului, nr.10, comuna
Amzacea, cu suprafața de 1.000 mp; Lot 4 teren sat
General Scărișoreanu, Str. Steagului, nr.16, comuna
Amzacea, cu suprafața de 1.000 mp; Lot 5 teren sat
General Scărișoreanu, Str. Steagului, nr.4, comuna
Amzacea, cu suprafața de 700mp; Lot 6 teren sat General
Scărișoreanu, Str. Merișori, nr.2A, comuna Amzacea, cu
suprafața de 1.320mp; Lot 7 teren sat General Scărișoreanu, Str.Steagului, nr.12, comuna Amzacea, cu suprafața
de 1.000mp; bunurile aparțin domeniului privat al
Comunei Amzacea, iar organizarea licitației este aprobată
prin H.C.L. nr.12/26 februarie 2021 și temeiul legal: O.U.G.
nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere la sediul Primăriei Comunei Amzacea, comuna
Amzacea, sat Amzacea, Str.Amzacei, nr.25, judeţul
Constanța. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Amzacea, comuna Amzacea, sat
Amzacea, Str.Amzacei, nr.25, judeţul Constanța. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 10Lei și se achită Casieria Primăriei
Comunei Amzacea. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.08.2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
27.08.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Secretariatul Primăriei Comunei Amzacea,
comuna Amzacea, sat Amzacea, Str.Amzacei, nr.25, judeţul
Constanța. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Două exemplare. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.08.2021, ora 12.00, la sediul Sediul Primăriei
Comunei Amzacea, comuna Amzacea, sat Amzacea, Str.
Amzacei, nr.25, judeţul Constanța. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța, Str.Traian, nr.31, județul Constanța,
telefon 0241/606.597, fax 0241/582.563, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
05.08.2021.

PIERDERI
l Declar pierdută și nulă legitimația de student pentru transport eliberata de Academia de Studii Economice București, pe
numele Marcu Cătălina.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București al societății Ainamor SRL, cu sediul
social în Bucureşti, Sectorul 3, Str.Nicolae Mavrogheni, Nr.10,
Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8444/2007, Cod
unic de înregistrare 21651982 din data de 27.04.2007. Îl
declarăm nul.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București al societății Xsystem Turnkey IT Solutions SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Str.
Mendeleev, Nr.17, Etaj 2, Ap.12, număr de ordine în Registrul
Comerțului J40/3241/2005, cod unic de înregistrare 17258870
din data de 18.02.2005. Îl declarăm nul.

