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OFERTE SERVICIU
l SC Totalmet Prod Construct SRL, având
CUI:33446434, cu sediul în București, Sectorul 5,
Strada Sergent Stan Mihai, Nr.8, Camera 1, angajează: sudor, cod COR 721208- 2 posturi; vopsitor,
cod COR 713201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor metalice, experiență 6 luni. Selecția are
loc în data de 16.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l FLF Patiseria Stars SRL din Arad angajează 4
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR
941201, condiții minime: studii primare (8 clase),
cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la data de
14.08.2021. Selecția candidaților va avea loc în data
de 15.08.2021 și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0752.556.014.
l Kronemag Industries SRL cu sediul în Sat
Harman, com.Harman, Str.Ștefan cel Mare nr.327M,
BIROU 2, Jud. Brașov, angajează sudori (2 poziții),
lacătuș mecanic (2 poziții), cerințe: studii medii, 2 ani
experiență, limba engleză. CV-urile se pot depune la
sediul firmei până la data de 14.08.2021. Informații
la telefon 0268.598.136.
l Olesch Impex SRL cu sediul în Mun. Brașov, Str.
Ciocârliei nr. 4, Jud. Brașov, angajează mecanic
utilaj (10 poziții); tehnician electromecanic (10
poziții); operator la mașini-unelte cu comandă
numerică (20 poziții) tehnician programare, lansare,
urmărirea producției (6 poziții); tehnician metrolog
(6 poziții); muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (5 poziții), cerințe: studii medii, 2
ani experiență, limba engleză. CV-urile se pot depune
la sediul firmei până la data de 14.08.2021. Informații la telefon 0268.475.982.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în
Slatina, str.Bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 1, județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de execuție
pe perioadă nedeterminată, de: -Compartiment
Bazin de Înot -casier- (număr posturi: 1), conform
temeiului legal H.G. 286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: -depunere dosare concurs: în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, respectiv până la 27.08.2021, ora 14.00;
-selecția dosarelor: 30.08.2021; -proba scrisă:
06.09.2021, ora 10.00; -interviul: 09.09.2021, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condiţii specifice: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în muncă -minim 1 an.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment
Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de luni
până joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele
08.00-14.00 sau la telefon 0349/738.657.
l Primăria Comunei Podari, cu sediul în comuna
Podari, sat Podari, Strada Dunării, numărul 67,
comuna Podari, judeţul Dolj, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a două posturi
contractuale de conducerere/executie vacante, pe

perioadă determinată, pentru implementarea
proiectului: Alături de copiii singuri acasă”,
finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman POCU/784/6/24/137808, Cod SMIS
2014+:137808, unde UAT Podari are calitatea de
Partener 3, respectiv: 1.coordonator proiect P3 -1
post x 42 ore/lună x20 luni, nivel studii superioare
de lungă durată, cu atribuțiile postului anexate; 2.
tehnician asistență socială -1 post x63 ore/lună x6
luni, nivel studii medii (M)/postliceale (PL).
Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -Selecția dosarelor: în termen de
maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor; -Proba interviu
(probă unică): 06 septembrie 2021, ora 10.00.
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele
condiţii: 1.Condiţii generale pentru ambele posturi:
Conform art.3 din HG nr. 286/2011, cu modificările
și completarile ulterioare; 2.Condițiile specifice de
participarte la concurs: a) Pentru postul contractual
vacant de coordonator proiect P2 din cadrul
Compartimentului Implementare proiecte finanțate
din fonduri externe nerambursabile: -studii superioare -3 ani; -minim 1 an experiență în coordonare/
management. b)Pentru postul contractual vacant:
tehnician asistență socială din cadrul Compartimentului: Implementare proiecte finanțate din
fonduri externe nerambursabile: -Studii medii (M)/
postliceale (PL); -Minimum 1 an experiență în
asistență socială. Dosarele de concurs se vor
depune de către candidați în termen de 10 de zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Podari, din str.Dunării, nr.67, com.Podari, judeţ
Dolj. Informații suplimentare aferente concursului
se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.
podari.ro, sau se pot obține la telefon: 0251/339.155.
Persoana de contact: d.na Drăniceanu Floarea
-secretarul comisiei de concurs.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr.
Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr.
Calistrat Grozovici, nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii contractual temporar
vacantă, pe durată determinată: -1 (un) post Referent de specialitate gradul I (S) -Serviciul de Management al Calității Serviciilor Sănătate. Concursul se
va desfăşura la sediul institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere al dosarelor:
20.08.2021, ora 13.00; -Proba psihologică: în data de
30.08.2021, ora 10.00; -Proba scrisă: în data de
01.09.2021, ora 10.00; -Proba interviu: în data de
07.09.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de licență; -6 ani și 6 luni vechime
în specialitate; -concurs pentru ocuparea postului.
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,
la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş”. Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr.
Matei Balş”, persoana de contact Ec.Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 021/20.10.980 -interior 3055,
adresa e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următorului post temporar vacant, pe
perioadă determinată, în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011 modificată și completată de
H.G.1027/2014: 1.Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și
hipotiroidismului congenital” -1 post cu 0,5 normă
de asistent medical cu studii postliceale (specialitate
laborator). Concursul constă în următoarele etape
succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă
și probă interviu. Condiţii de desfăşurare a concursului: 1. Perioada pentru depunerea dosarelor de
înscriere este 16.08.2021-20.08.2021, ora 14.00.
2.Data şi ora organizării probei scrise: 30.08.2021,
ora 11.00. 3.Data şi ora interviului: 02.09.2021, ora
11.00. 4.Locul depunerii dosarelor și al organizării
probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu,
nr.62. Condiţii specifice de participare la concurs
pentru postul de asistent medical (PL): -studii:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-vechime minim 6 luni ca asistent medical laborator.
Anunţul de concurs și bibliografia sunt afişate la
avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro.
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul
resurse umane: telefon 0730.260.239.
l Anunt Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central: “Dr. Carol Davila” Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posture: 1
post vacant de asistent medical-specialitatea laborator, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specific
nivel studii-postliceale; diplomă şcoală sanitară
postliceală sau diplomă studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea laborator; diplomă de bacalaureat; certificat reatestare
profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR-asistent medical specialitatea laborator, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical-specialitatea
laborator (pentru persoanele care exercită profesia
de asistent medical-specialitatea laborator), avizat şi
valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită
profesia de asistent medical-specialitatea laborator);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat „admis”; vechime minim
6 luni ca asistent medical-specialitatea laborator (să
nu deţină gradul principal ca asistent medical-specialitatea laborator). Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă: 06.09.2021 ora 09:00, interviu:
14.09.2021 ora 09:00 , la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central.“Dr. Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 16.08.2021-27.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel.
021.319.30.51/61 interior. 108; 2. posturi vacante de
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Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform
procedurilor legale. În cazul în care imobilele nu vor fi valorificate la data de 27.08.2021, următoarele licitații vor avea loc în
10.09.2021, 24.09.2021 și 08.10.2021. Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
asistent medical debutant-specialitatea radiologie,
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specific nivel
studii- postliceale; diplomă şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea
radiologie; diplomă de bacalaureat; certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR-asistent medical-specialitatea radiologie, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical-specialitatea
radiologie, avizat şi valabil la data concursului, sau
de adeverinţa pentru participare la concurs valabilă,
eliberată de OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime:-. Concursul se va
desfăşura astfel:proba scrisă:06.09.2021 ora 09:00,
interviu: 13.09.2021 ora 0900 , la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este 16.08.2021-27.08.2021.
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.scumc.ro la
rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88,
sect. 1-tel. 021.319.30.51/61 interior.334; 1 post
vacant de asistent medical-specialitatea farmacie,
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice:nivel
studii-postliceale; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997, în specialitatea
farmacie; diplomă de bacalaureat; certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR-asistent farmacie, avizat şi valabil la
data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul
anual pentru autorizarea exercitării profesiei de
asistent farmacie (pentru persoanele care exercită
profesia de asistent farmacie), avizat şi valabil la
data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR
(în cazul persoanelor care nu exercită profesia de
asistent farmacie); nivel de acces la informaţii clasi-

ficate, precum şi acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime:minim 6 luni ca asistent de farmacie (să nu
deţină gradul principal ca asistent de farmacie).
Concursul se va desfăşura astfel:proba scrisă:
06.09.2021 ora 09:00, interviu: 13.09.2021 ora 09:00 ,
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este: 16.08.202127.08.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
scumc.ro la rubrica:“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr. 88, sect. 1, -tel. 021.319.30.51/61 interior. 108; 5 posturi vacante de registator medical,
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii specifice: nivel
studii; -studii medii de specialitate sau studii medii;
diplomă bacalaureat; nivel acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: minim 6 luni vechime în activitate (să
nu dețină gradul de registrator medical principal).
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă:
07.09.2021 ora 0900, interviu: 14.09.2021 și
15.09.2021 ora 09:00 , la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 16.08.2021-27.08.2021. Relaţii suplimentare pe
site-ul: www.scumc.ro la rubrica: “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1-tel.
021.319.30.51/61 interior.200.
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale de conducere, în
conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare: 1.Denumirea postului: șef compartiment -2
posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii:superioare (juridice) cu diplomă de
licență. 3. Vechime: minimum 8 ani vechime în specia-

litatea studiilor absolvite. 1.Denumirea postului: șef
compartiment -1 post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare (economice
sau juridice) cu diplomă de licență. 3.Vechime:
minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor
absolvite. Data, ora și locul desfăşurării concursului:
Proba scrisă: 06.09.2021, orele 10.00; Interviul:
10.09.2021, orele 10.00. Locație: la sediul instituţiei din
Bucureşti, str.Ion Florescu, nr. 1, sector. 3.1. Data
limită până la care candidaţii pot depune dosarul de
concurs este 25.08.2021. 2. Detalii privind condițiile
generale și specifice, dosarul de concurs, calendarul de
desfăşurare şi bibliografia de concurs, sunt disponibile
accesând pagina de internet a ONPCSB. 3. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la persoana care asigură
secretariatul comisiei de concurs -telefon
021/315.52.07, 021/315.52.80 şi de pe pagina de
internet a instituţiei.
l Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucureşti, anunţă: Concurs de recrutare organizat în data
de 06.09.2021, ora 11.00, proba scrisă şi în data de
08.09.2021, ora 11.00, proba interviului pentru
ocuparea urmatoarelor funcții contractuale de conducere si de executie vacante: Șef Birou Parcări Publice,
grad II: nivelul studiilor: studii universitare de licenta
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic; studii universitare de masterat în domeniul tehnic; vechimea în specialitatea studiilor: 5 ani.
Consilier Juridic, gradul profesional IA în cadrul
Serviciul Juridic: nivelul studiilor: studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice; domeniul studiilor: juridice de lungă durată (master); vechime în
specialitatea postului: minim 6 ani și 6 luni; alte
condiţii: cunoştinţe operare PC la nivel mediu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, din
Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1 în perioada 16.08.202127.08.2021. Condiţiile de participare şi bibliografia se
afişează la sediul instituției si pe site-ul Administraţiei
Domeniului Public Sector 1. Relaţii suplimentare la
secretarul comisiei de concurs, telefon 021.9660.

ANUNȚURI
l Centrul Regional de Formare Profesională a
Adulților Vâlcea cu sediul în localitatea Rm.
Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.98, judeţul. Vâlcea
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante -de conducere de Sef serviciu
grad II – Serviciul Formare Profesională. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute
la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la concurs
și a ocupării postului sunt: -Pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; -minim 5
ani vechime în activitatea de formare profesionala
a adultilor cu studii superioare; -Perfectionari
(specializari) –cursuri/ specializari /perfectionari in
domeniul formarii profesionala si al managementului(ex. Curs formator, manager formare, etc.;
formare in domenuiul managementului); -Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): avansat dovedite prin documente
care sa ateste cunostintele privind opeararea si
programare pe calculator. Concursul se desfășoară
la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea din str. Calea lui Traian
nr.98, loc. Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, astfel: -în data
de 06 septembrie 2021, ora 12:00, proba scrisă; -în
data de 08 septembrie 2021, ora 12:00, proba
interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare
și se vor depune 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 Adulților Vâlcea, respectiv
27 august 2021, ora 14:00. Relaţii suplimentare la
sediul CRFPA Vâlcea din localitatea Rm.Vâlcea,
str. Calea lui Traian nr.98, judeţul Vâlcea, telefon
0250/713798, int 204. Persoana de contact Bucura
Elena Daniela.
l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea, cu sediul
în Municipiul Rm. Vâlcea, Str. G-ral Magheru nr.42,
Judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 posturi
contractuale vacante, conform art.7 din H.G.R.
nr.286 din 31.03.2011 (actualizat) privind aprobarea
Regulamentului-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, astfel:
-1 post de sofer autosanitara II la Statia centrala
Rm. Valcea. -1 post de sofer autosanitara II la
Substatia de Ambulanta Dragasani. Condiţii: -studii
medii - diplomă de bacalaureat; -vechime minimă în
specialitate -minim 3 ani vechime ca sofer (conducator auto) profesionist, inregistrata in cartea de
munca; -permis conducere categoriile B, C; -perfecţionări: certificat de ambulantier; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -16.08.202127.08.2021, ora 14.00 – termen limita de depunere
on-line a dosarelor (scanate intr-un singur folder si
arhivate), pe adresa de email ambulantavalcea@
yahoo.com; -06.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă;
-09.09.2021, ora 10.00 – interviu. Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul RUNOS –
telefon 0250/731030 int. 117 sau pe site-ul institutiei
www.ambulantavalcea.ro.
l Primăria Domnești cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr.
25-27, comuna Domnești, județ Ilfov organizează în
data de 06.09.2021 concurs recrutare pentru
ocuparea postului de- Inspector – Compartiment
Transport și Deservire Unități de Învățământ.
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Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii : studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, vechime în muncă 5
ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei
Domnești în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
13.08.2021 până la data de 30.08.2021, ora 16:00.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Domnești
din șos. Al.I. Cuza nr.25-27, comuna Domnești, județ
Ilfov, persoană de contact: Beraru Cristina–
Inspector Asistent Primăria Domnești, email primariadomnestiif@primariadomnesti.ro, telefon
021.351.52.56.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București organizează
concurs în data de 30.08.2021, în temeiul legal al
H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi
temporar vacante de natură contractuală de
execuție: •Psihopedagog: -1 post în cadrul Complexului de Servicii „Brândușa” -Centrul de zi „Brândușa”: Condiții specifice de participare: Studii
superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în
ramura psihologie și științe comportamentale- specializarea psihopedagogie specială, cu atestat de liberă
practică, vechime în specialitatea studiilor minimum
2 ani, disponibilitate de lucru cu copiii cu dizabilități; •Psiholog: -1 post în cadrul Complexului de
Servicii „Brândușa” -Centrul de zi „Brândușa”:
Condiții specifice de participare: Studii superioare,
absolvite cu diplomă de licență în ramura psihologie
și științe comportamentale- specializarea psihologie,
cu atestat de liberă practică, vechime în specialitatea
studiilor minimum 5 ani, disponibilitate de lucru cu
copiii cu dizabilități; •Muncitor necalificat (ajutor de
bucătar): -1 post în cadrul Creșei „Greierașul”:
Condiții specifice de participare: Studii generale, nu
se solicită vechime în muncă. Candidații vor depune
personal dosarele de concurs începând cu data de
13.08.2021 (data publicării anunțului) pe o perioadă
de 5 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4,
sector 3, București, astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.0013.00. Documentele solicitate pentru dosarul de
înscriere la concurs se regăsesc pe site-ul institutiei,
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă și interviul se susțin din bibliografia afișată pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba
scrisă va avea loc în data de 30.08.2021, ora 10.00.
Proba interviu până în data de 03.09.2021, ora 10.00
(în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise). Rezultatele selecției dosarelor se
afișează la sediul instituției și pe pagina de internet
în termen de maximum două zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele probei scrise și a probei interviu se vor
afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în
termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe. Informații suplimentare în ceea ce
priveste locația unde se va desfășura concursul se
pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la numărul de
telefon 0730013862. Candidații trebuie să fie protejați cu mască la momentul depunerii dosarului,
precum și pe perioada susținerii probelor.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Scurtă, nr. 2, anunţă, organizarea concursului în
vederea ocupării a 3 posturi contractuale de execuţie
vacante, pe perioada determinată:-1 post medic
veterinar, grad III în cadrul Serviciului Laborator
Sanitar Veterinar şi pentru Siguranta Alimentelor
Suceava al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004; -2 posturi medic veterinar,

grad III în cadrul CSVSAO Suceava 1 al căror temei
legal pentru angajare îl reprezintă Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007. Concursul va avea loc
în data de: 07 septembrie 2021, ora 10.00 la sediul
din Suceava, str. Scurtă nr.2. Data şi ora interviului
vor fi susţinute în termen de maxim 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data afişării anunţului, termenul
limită de depunere fiind data de 27 august 2021, ora
14.00, la secretariatul instituției, tel. 0230522848
interior 22. Condiţiile generale sunt cele stabilite prin
art.3, literele a-g din H.G. Nr.286/2011; Condiţiile
generale şi specifice de participare la concurs, calendarul de desfăşurării concursului, bibliografia, actele
necesare în vederea înscrierii la concurs, sunt afişate
la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei: http://www.ansvsa.ro -Suceava.
l Unitatea Militară 01915 Cristian din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs pentru
încadrarea unui post vacant de conducere de
personal civil contractual la UM 01915 Cristian,
astfel: -Contabil șef gradul II, modulul contabil șef al
UM 01915 Cristian, studii superioare cu licență în
domeniul economic, deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European
de Conturi (SEC), 8 ani vechime în muncă, 8 ani
vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va
desfășura, la sediul U.M. 01915 Cristian, astfel:
-27.08.2021, până la ora 15.00 –data limită de depunere a dosarelor; -06.09.2021, începând cu ora 10.00
–proba scrisă; -10.09.2021, începând cu ora 10.00 –
interviu. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01915 Cristian,
Strada Eroilor nr.33, localitatea Cristian, Județul
Brașov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare. Datele de contact ale secretariatului, la
telefoanele: 0368/001026 și 0268/257172, de luni
până vineri, între orele 08.00-15.00.

CITAȚII
l Pârâta Vieriu Elena- Dorina este citată la Judecatoria Dorohoi la 8.09.2021 pentru succesiune.
l Dumea Laurențiu, domiciliat în Roman, Strada
Panaite Donici, bl.6, ap.2, sunteți citat la Judecătoria
Roman în dosarul nr.1651/291/2020, în 02.09.2021,
ora 09.00.
l Ferarra Giuseppe asociat al SC VP Junior Peppe
Import Export SRL, cu ultimul domiciliu în Cava De
Tirreni este chemat la Curtea de Apel Alba Iulia,
camera 11 - Sala de şedinţă “I.L.Georgescu”, în ziua
de 22.09.2021, Completul C3Apel, ora 10:00, in calitate de Intimat, în proces cu Regine Vincenzo asociat al SC VP Junior Peppe Import Export SRL
- dom. proc. ales în calitate de Apelant, opoziţie. În
caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în
lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de către una
din părţi.
l Se citează Coprean Emeric, domiciliat in comuna
Buza, satul Buza, numărul 350, județul Cluj, în calitate de pârât, să se prezinte la Judecătoria Gherla,
strada Bobâlna, numărul 55, județul Cluj, sala 2, in
data de 14 octombrie 2021, ora 14.00, in Dosarul
nr.3418/235/2020, care are ca obiect declararea judecătorească a morții, în proces cu reclamantul
Coprean Peter.
l Numiții Goia Ioan, Goia Gavril și Goia Gheorghe,
persoane cu domiciliul necunoscut, sunt citați la
Judecătoria Huedin în data de 05.10.2021, ora 12.00,
în dosar 2042/242/2020.
l Numita Micu Iuliana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sat Sărulești Gară, Com. Sărulești, Jud.

Călărași, este citată la Judecătoria Lehliu Gara,
Strada Industriei, nr.1, localitate Lehliu Gară, Jud.
Călărași, în data de 09 septembrie 2021, ora 09.00,
completul C3A CP/F, Sala 1, în calitate de pârâtă, în
dosarul civil cu numărul 168/249/2021 având ca
obiect partaj judiciar, în procesul cu Barbu Narcisa
Nicoleta, în calitate de reclamantă.
l Pârâtul Grosu Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Botoșani, str. Luna, nr. 13, et. 1, sc. A,
apt. 5, jud. Botoșani, este citat la termenul din
07.10.2021, ora 11.00, la Judecătoria Săveni, în
proces de ieșire de indiviziune cu reclamantul
Lupașcu Costel.
l Se citează pârâta Cherrs Maria, în proces cu
Curtea Ioan, în dosar Nr. 10526/55/2021, la Judecătoria Arad, termen 17.10.2021, obiect proces: sistare
pensie întreținere.

DIVERSE
l Grigore Georgian, avand domiciliul in Jud.Ilfov,
Comuna Berceni, Str.Vrajitorului, nr.8, titular al
proiectului P.U.Z-construire ansamblu locuinte
S+P+1E+M, functiuni complementare, amenajare
circulatii si utilitati, in Jud.Ilfov, Com.Berceni,
NC.68958 si 68974 anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului
Consultativ al CJ.Ilfov. Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris
la Biroul de Urbanism in cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in mun.Bucuresti, str.Ernest
Juvara, nr.3, sector 6 (tel.021/212.56.93), de luni
pana vineri, intre orele 9.00-14.00, incepand cu
data de 13.08.2021.
l SC Electrocons Proiect SRL, avand sediul in
Jud.Ilfov, Oras Pantelimon, Str.Poienitei, nr.9,
titular al proiectului P.U.Z-construire ansamblu
locuinte S+P+1E+M, functiuni complementare,
amenajare circulatii si utilitati, in Jud.Ilfov, Com.
Berceni, NC.66470, 66471, 66472 anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului Consultativ al CJ.Ilfov. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean
Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in mun.Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr.3, sector 6 (tel.021/212.56.93), de
luni pana vineri, intre orele 9.00-14.00, incepand cu
data de 13.08.2021.
l Comunicat. Biofarm S.A. cu sediul in Bucuresti,
str.Logofatul Tautu nr.99, sector 3, avand cod unic
de inregistrare RO341563 si numar de ordine in
Registrul Comertului J40/199/1991, tranzactionata
la Bursa de Valori Bucuresti, categoria premium –
simbol BIO, informeaza actionarii si investitorii ca
situatiile financiare neauditate ale semestrului I
2021, intocmite in conformitate cu Regulamentul
nr.5/2018 al A.S.F cu modificarile si completarile
ulterioare, vor fi puse la dispozitia publicului, in
format electronic, pe website-ul societatii, www.
biofarm.ro, la rubrica “Guvernanta Corporativa/
Situatii financiare si prezentari pentru investitori”
incepand din data de 13.08.2021, orele 18:00.
Presedinte C.A. Andrei Hrebenciuc.
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. Focșani,
Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
autorizației integrate de mediu, în scopul desfășurării activității „Tratarea suprafețelor materialelor,
a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți
organici, în special pentru apretare, imprimare,
acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare,
vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate

de consum de solvent organic mai mare de 150 kg
pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an”, pe
amplasamentul din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6,
jud. Vrancea, activitate prevăzută la categoria 6.7.
din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale. Informațiile privind impactul potențial
asupra mediului al activității pentru care se solicită
emiterea autorizației integrate de mediu, pot fi
consultate zilnic de luni până joi între orele 8-14 și
vineri între orele 8-12, la sediul APM Vrancea din
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea.
Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului
se primesc în scris la sediul APM Vrancea, în
termen de 30 zile de la data apariției anunțului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al Catany Guard SRL
desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de
10.08.2021, pronunţată de Tribunalul Teleorman Secţia Civilă 1, în dosar nr. 1189/87/2021, notificã
deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva
Catany Guard SRL, cu sediul social în Municipiul
Turnu Măgurele, Str. Gen. David Praporgescu,
Bloc C 1, Ap. 28, Judet Teleorman, CUI 22292194,
nr. de ordine în registrul comerţului J34/573/2007.
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva Catany Guard SRLvor
formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată
la grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr. 1189/87/2021, în
urmatoarele condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 24.09.2021; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
04.10.2021; c) depunerea contestaţiilor – 7 zile de la
publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; contestaţiile vor fi însoţite
conform art. 111 alin.3 din Legea nr. 85/2014 de
dovada achitării în original a taxei judiciare de
timbru în cuantum de 200 lei, precum şi de toate
înscrisurile de care se foloseşte, cu arătarea
probelor pe care le solicită, sub sancţiunea anulării;
contestaţia se trimite cu confirmare de primire
lichidatorului judiciar, creditorului a cărei creanţă
este contestată, precum şi administratorului
special; - soluţionarea eventualelor contestaţii la
tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor - 29.10.2021; d) data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 11.10.2021, ora 14.00; e)
adunarea generală a asociaţilor Catany Guard
SRL la data de 23.08.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Societatea Grigmet Recycling Srl cu sediul in
Arad, Str. Streiului 93, bl 24, sc. B, ap 7 jud. Arad
doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru din Arad, Calea 6 vanatori nr 51,
jud. Arad telefon: 0730-011212, unde se desfăşoară
urmatoarele activitati: Colectarea deseurilor nepericuloase - Cod CAEN 3811; Colectarea deseurilor
periculoase - Cod CAEN 3812; Comert cu ridicata a
deseurilor si resturilor - Cod CAEN 4677, având ca
principale faze ale procesului tehnologic următoarele: achizitionarea deseurilor metalice, feroase si
neferoase, a deseurilor de baterii uzate, de la populatie si de la agenti economici generatori; cantarirea
deseurilor achizionate; sortarea manuala a deseurilor; stocarea/ depozitarea temporara a deseurilor in
spatii special amenjate, livrarea catre agenti economici autorizati in vederea valorificarii. Măsurile de
protecţie a factorilor de mediu: Apa: platforma
betonata, bazin vidanjabil, Aer: nu e cazul, Sol: platforme betonate, Gestiunea deseurilor: pubele, platforme betonate. Observaţiile publicului, formulate în
scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN,
telefon 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare după data publicării prezentului
anunţ.
l Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei
Corbeanca pentru structurile sportive din Comuna
Corbeanca. 1.Autoritatea Contractantă – Comuna
Corbeanca, cu sediul în str. Independenței nr.14,
comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, cod fiscal 4611538,
telefon +40(21)2666031, fax +40(21)2666010, e-mail:
primarie@primariacorbeanca.ro, face cunoscută
intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2021. 2.Reglementări legale
privind acordarea de finanţări nerambursabile:
-Ordinului Ministrului Tineretului şi Sportului nr.
664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare; -art.20 alin.(2) Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare; 3.Programul sportiv de utilitate publică în cadrul căruia comuna Corbeanca
finanţează proiecte din fonduri publice este „Sportul
Pentru Toțí” (P2), suma alocată din bugetul local
pentru anul 2021, este de 400.000 lei. 1.4.Durata
proiectelor: anul 2021. 5.Documentaţia de solicitare
a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe
site-ul primăriei comunei Corbeanca sau se poate
procura de la sediul primăriei comunei Corbeanca,
str. Independenței nr.14, comuna Corbeanca, judeţul
Ilfov. 6.Solicitanţii vor putea depune documentaţia
prevăzută în Ghidul Solicitantului la registratura
primăriei comunei Corbeanca – str. Independenței
nr.14, comuna Corbeanca, judeţul Ilfov. 7.Data
limită pentru depunerea propunerilor de proiecte
este 30 august 2021, ora 16.00, motivul accelerării
procedurii de selecţie se datorează necesităţii de
demarare a proiectelor structurilor sportive de drept
privat din comuna Corbeanca care solicită finanţare
de la bugetul local întrucât competiţiile sportive sunt
deja în desfăşurare. 8.Data de selecție și evaluare a
proiectelor va fi în data 31 august 2021, orele 9.0016.00.
l SC Vitall SRL anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei de emitere a acordului de mediu de
către Agenţia pentru Proiecţia Mediului Dâmbovița,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Modernizare (desfiinţare
și construire) abator păsări cu înfiinţare secţie preparate carne și magazin desfacere”, propus a se realiza
în comuna Crevedia, Aleea Combinatului, nr. 486,
jud. Dâmbovița. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str.
Calea Ialomitei, nr.1, judeţul Dâmbovița, în zilele de
luni până vineri, între orele 09.00-16.00, precum și la
următoarea adresa de internet: http://apmdb.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.
l OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de
curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozit de
produse petroliere Poroschia, jud.Teleorman”,
amplasat în comuna Poroschia, județul Teleorman,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei de
revizuire a etapei de încadrare de către APM
Teleorman: Nu se supune evaluării impactului
asupra mediului. Nu se supune evaluării adecvate.
Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor
de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucția
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
ecologică a amplasamentului depozit de produse
petroliere Poroschia, jud.Teleorman”, amplasat în
comuna Poroschia, județul Teleorman. Proiectul
deciziei de încadrare revizuite şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului din mun.Alexandria în
zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri
08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de
internet: http//:apmtr.anpm.ro . Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Teleorman.
l Leavis Cont IPUR, in calitate de adminiatrator
judiciar notific deschiderea procedurii generale a
insolventei privind pe debitoarea SC Horus Protectiv
SRL, cu sediul in Ploiesti, Str.G-ral Eremia Grigorescu, nr.25, bl.45A, Sc.A, ET.2, AP.11, Jud Prahova,
CUI 34281512, J 29/443/2015, dosar 3568/105/2021
Tribunal Prahova. Termene: termen pentru depunerea actelor de catre debitoare conf. art. 67 alin din
lege 17.08.2021, termenul pentru depunerea opozitiilor de catre creditori 10 zile de la primirea notificarii
si termenul pentru solutionarea opozitiilor 10 zile
dupa formularea opozitiilor, inregistrare creante
15.09.2021, verificare creante si afisare tabel preliminar 06.10.2021, solutionare contestatii si definitivare tabel 01.11.2021. Adunarea creditorilor
11.10.2021 ora 14:00 la sediul administratorului
judiciar. Relatii la telefon 0723880617, e-mail:
voichita _onofrei @yahoo.com.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1050/246/2021 privind pe petenta Foltean Virginica,
domiciliata in comuna Seleus, Sat Moroda nr. 25,
judetul Arad, care solicita inscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, in cota de 1/1 parte
asupra imobilului inscris in CF nr. 301503 Seleus,
provenit din CF vechi nr. 458 Moroda, compus din
casa cu nr. adm. 30 din localitatea Moroda si teren
instravila in suprafata de 4680 mp, prin uzucapiune
de 20 de ani de la moartea proprietarilor tabuleri
Berar Sofia, casatorita Şeran Sofia, decedata la data
de 14.02.1981 si Berar Maria, casatorita Suciu, decedata la data de 04.05.1998.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A. 14 septembrie
2021. În conformitate cu prevederile art.111 si art.
117 din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si ale Regulamentului
ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, Consiliul de Administratie al TERAPLAST SA, cu sediul în Săraţel,
comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500,
județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bistriță-Năsăud sub nr.J06/735/1992,
având CUI 3094980, în sedința din data de 11 august
2021 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acți-

onarilor (AGOA), pentru data de 14 septembrie
2021, care își va desfășura lucrările la sediul societății situat în Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN
15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, începând cu ora 10.00 (Ora României). La
această Adunare Generală a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei
de 3 septembrie 2021, stabilită ca dată de referință.
Având în vedere că în data de 14 septembrie 2021
expiră durata mandatelor administratorilor actuali,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea
următoarea Ordine de zi: 1. Alegerea membrilor
Consiliului de Administratie al Societății. 2.Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului
membrilor Consiliului de Administrație, cu începere
de la data de 14 septembrie 2021. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să
fie de 1 (un) an. 3.Mandatarea domnului Alexandru
Stânean și a doamnei Maria-Ioana Birta să negocieze
și oricare dintre dânșii să semneze contractele de
administratie cu administratorii, în numele si pe
seama Societătii. 4.Mandatarea președintelui
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast
S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
5.Mandatarea consilierului juridic al societății,
doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Având în
vedere ultimele recomandări ale autorităților publice
române în legătură cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, Teraplast recomandă acționarilor
săi ca în măsura posibilului: -să acceseze materialele
informative pentru AGA, în format electronic,
disponibile pe websiteul Societății, mai degrabă decât
în format fizic la Registratură; -să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formularelor de Buletin de
Vot prin corespondență; -să utilizeze, ca mijloace de
comunicare, e-mailul cu semnătură electronică
extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea
prin poșta sau prin curier la Registratură atunci
când trimit (i)propuneri cu privire la adăugarea de
noi puncte pe ordinea de zi a AGA, (ii)proiecte de
hotărâre, (iii)întrebări scrise înainte de AGA, (iv)
procurile pentru reprezentarea în AGA sau (v)Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență. (1)
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social,
au dreptul (i)de a introduce puncte pe ordinea de zi
a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca
fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
Adunarea Generală a Acționarilor; (ii)de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării
Generale. (2)Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi
exercitate numai în scris, iar documentele vor fi
depuse în plic inchis la sediul societății, respectiv
transmise prin orice formă de poștă sau curierat
rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic
în clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.09.2021”
sau transmise prin mijloace de curierat sau prin
mijloace electronice, cu semnătură electronică

extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, la adresa de e-mail:
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect:
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 14/15.09.2021”. (3)Acționarii își pot
exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit.(i) și (ii) în
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data
publicării prezentei convocări, respectiv până cel
târziu în data de 28 august 2021 inclusiv. Fiecare
acționar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a
Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările
adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări.
Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă
sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data
de 14/15.09.2021” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor din data de
14/15.09.2021”, până la data de 13 septembrie 2021
inclusiv. Acționarii pot participa personal sau pot fi
reprezentați în cadrul sedințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali,
fie de alți reprezentanti cărora li s-a acordat o
procură specială sau o procura generală, în condițiile
art.92 alin(10) din Legea nr.24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a
identității acestora, făcută în cazul acționarilor
persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau,
în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului
legal. Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși trei ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății,
cu condiția ca procura (împuternicirea) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui avocat.
Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o
situație de conflict de interese, în conformitate cu
prevederile art.92 alin.(15) din Legea nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Procurile (împuternicirile) generale se
depun la Registratura Societății sau trimise prin
orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de
primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală,
respectiv până la data de 12 septembrie 2021, ora
10:00 (ora României), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în
același termen, si prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, la adresa: secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data
de 14/15.09.2021”. Calitatea de acționar, precum și,
în cazul acționarilor persoane juridice sau al entită-
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ților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de
la data de referință, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de
data de referinţă, pe baza următoarelor documente
prezentate emitentului de către acționar: a)extrasul
de cont din care rezultă calitatea de acționar și
numărul de acțiuni deținute; b)documente care
atestă înscrierea informației privind reprezentantul
legal la depozitarul central/respectivii participanți;
Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la
timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această
informație în lista acționarilor de la data de referință
primită de societate de la Depozitarul Central, atunci
dovada calitătii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu
originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice
alt document, în original sau în copie conformă cu
originalul, emis de către o autoritate competentă din
statul în care acționarul este înmatriculat legal, în
scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a
numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime
de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă
straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o
traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Cerințele de
identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant
legal al acționarului care propune introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale
acționarilor sau care adresează întrebări emitentului
privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor
generale ale acționarilor. Conform art.200, alin.(4)
din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, un
actionar poate desemna o singură persoană să îl
reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate
acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei
societăți comerciale în mai multe conturi de valori
mobiliare, această restricție nu îl va impiedica să
desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile
deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire
la o anumită adunare generală. Această prevedere
nu aduce atingere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 din
Regulamentul ASF nr.5/2018. Conform art.200, alin.
(5) din Regulamentul ASF nr.5/2018 un acționar
poate desemna prin împuternicire unul sau mai
mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin.(4) este în
imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în
care prin împuternicire sunt desemnați mai mulţi
reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în
care aceștia își vor exercita mandatul. Acționarii pot
să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin
corespondență, formularul de vot, completat și
semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la
sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 12 septembrie
2021, ora 10:00 (ora României), menționând pe plic
în clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data 14/15.09.2021”.
Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incor-

porată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa: secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.09.2021”.
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către
un reprezentant numai în situaţia în care acesta a
primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o
împuternicire specială/generală care se depune la
emitent în conformitate cu art.92 alin.(14) din Legea
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Formularele de procuri
speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate
pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în
limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului
social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între
orele 08:00-16:30 și pe pagina de web a societății:
www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu
data de 13 august 2021. Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi
depuse în original, fie în limba română, fie în limba
engleză, la sediul societății, respectiv transmise prin
orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire până la data de 12 septembrie 2021,
ora 10:00 (ora României), menționând pe plic în clar
și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14/15.09.2021” sau
pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă incorporată conform
Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa: secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor din data de 14/15.09.2021”. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne
la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne
la actionar. La completarea procurilor speciale și a
buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont
de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.O.A.
cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba
română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la
registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”,
Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”,
începând cu data publicării ordinii de zi completate.
În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar
acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile
speciale și buletinele de vot prin corespondență
trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate
în considerare doar pentru punctele din acestea care
se regăsesc pe ordinea de zi inițială. Acționarii pot
să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail:
secretariatCA@teraplast.ro, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică. Documentele și
materialele informative, precum și proiectele de
hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi
disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și
în limba engleză, la sediul societății, în timpul zilelor
lucrătoare, între orele 08:00-16:30 și pe pagina de
web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Inves-

titori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de 13 august 2021. În
situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la
prima convocare, următoarea Adunare Generală
Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data
de 15 septembrie 2021, cu menținerea ordinii de zi, a
orei și a locului de desfășurare. Lista cuprinzând
informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcția de administrator
se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății, în
timpul zilelor lucrătoare, între orele 08:00-16:30 și pe
pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Guvernanță Corporativă - Adunarea Generală a Acționarilor”, începând
cu data de 13.08.2021. Data limită până la care se
pot depune candidaturile de cei interesați este 03
septembrie 2021 inclusiv. Membrii actuali ai Consiliului de Administratie și-au exprimat intenția
pentru un nou mandat în cadrul Consiliului de
Administrație.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
Imopost Developments S.A., cu sediul în Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, corp A, etaj 1, camera 17,
sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/13379/2005, CUI 17832131, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de
16.09.2021, ora 14.00, la sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 15.09.2021 sau reprezentanţii acestora mandataţi în baza unei procuri speciale, cu
următoarea ordine de zi: 1. Fixarea remuneraţiei
administratorilor: doamnei Rusu Andreea şi
doamnei Stefan Alina, începând cu data adoptării
AGOA, ca urmare a reducerii semnificative a activităţii societăţii; 2. Fixarea remuneraţiei cenzorilor:
doamnei Dobrica Constanta şi doamnei Vicovan
Maria, începând cu data adoptării AGOA, ca
urmare a reducerii semnificative a activităţii societăţii; 3. Alegerea în funcţie a unui cenzor supleant
începând cu data adoptării AGOA, precum şi fixarea
duratei mandatului acestuia. 4. Revocarea din
funcţie a cenzorului– doamna Minu Mihaela începând cu data adoptării AGOA şi alegerea unui nou
cenzor, începând cu data adoptării AGOA, precum şi
fixarea remuneraţiei şi a mandatului acestuia. 5.
Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru a semna toate actele în legătură cu
punctele 1, 2 şi 3 de mai sus, precum şi actualizarea
Actului constitutiv al societăţii conform punctelor 1,
2 şi 3 de mai sus. Cererile privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi se înainteaza Consiliului
de Administraţie de către unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, în vederea publicării şi
aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice: e-mail: mihaela.tapai@comnord.ro).
Acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri
acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi
persoanele juridice pot fi reprezentaţi/ reprezentate
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prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot
da altor persoane împuternicire pentru respectiva
Adunare Generală. Procurile vor fi depuse în original
până în ziua ședinței (cel mai tarziu la data de
16.09.2021, orele 12.00), sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal. Procurile speciale
pot fi ridicate de la sediul societăţii începând cu data
convocării şi vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de
16.09.2021, orele 12.00. Reprezentantul acţionarului
fiind obligat ca la data adunării generale să aibă
asupra sa procura în original. Documentele aferente
şedinţei şi procurile speciale se pot fi obţinute de la
d-na. Stefan Alina– administrator: tel. 021.206.68.00/
0730.602.653. În situaţia în care Adunare Generală
Ordinară nu va putea delibera şi vota în mod valabil,
o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată
pentru ziua de 17.09.2021, la ora 14.00, în acelaşi loc
şi cu aceeaşi ordine de zi. S.C. Imopost Developments S.A., Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Tapai Mihaela.

LICITAŢII
l Hidroconstructia Ucm Argeș organizeaza licitatie
vanzare mijloace fixe 20.08.2021, ora 11. Informatii:
0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com.
l Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL
Botosani - in faliment, anunta organizarea de licitatii
publice cu strigare pentru valorificarea urmatorului
bun mobil: Autoturism M1, marca Volkswagen, tipul
Passat Variant 3BG, an de fabricaţie 2002, preţul de
pornire la licitaţie este 5.784 lei (1.176 euro). Prima
licitatie va avea loc in data de 20.08.2021 orele 11,00
la sediul lichidatorului din Botosani, str. Primaverii,
nr. 2, sc. C, ap.2. In caz de neadjudecare licitatia se
reia inca o ședintă, saptamana următoare, in ziua de
vineri, 27.08.2021, in acelasi loc la aceiasi ora. Relatii
suplimentare la tel. 0745614406.
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, persoana de contact: Comuna Chiscani,
Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila,
telefon 0239/664.011, fax 0239/664.011, e-mail:
primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal 4342669.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: -teren intravilan
în suprafață de 169mp, bun proprietate privată a
Comunei Chiscani -situat în localitatea Chiscani,
Comuna Chiscani, județul Brăila identificat prin CF
nr.78360, cv 25, P-1792/1, str.Noianului, nr.1,
conform H.C.L. nr.52/30.06.2021 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: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Chiscani.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Chiscani,
Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila.
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:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea
documentației de atribuire de 50Lei în la Casieria
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
06.09.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura

Primăriei Comunei Chiscani, Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila. 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 desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Chiscani, Chiscani, Str.Principală, nr.224,
județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călărașilor, nr.47, județul Brăila, telefon 0239/613.976,
0239/613.370, fax 0239/612.608, e-mail: tr-braila@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.08.2021.
l 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 Orașului
Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timișoarei nr. 86,
județul Timiș, telefon 0356/177.278, fax
0356/177.279, e-mail: contact@primariarecas.ro,
cod fiscal 2512589. 2 Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 2
imobile teren, proprietăți private ale Orașului
Recaș, identificate astfel: -teren 150mp, intravilan
Oraș Recaș, C.F.417276 Recaș, nr. cadastral
417276; -teren 350mp, intravilan Oraș Recaș, str.
Intrarea Stadionului Recaș, nr.2, conform H.C.L.
Recaș nr. 189/29.07.2021, H.C.L. 193 / 29.07.2021
și a 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, Serviciul
Economic sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariarecas.ro, secțiunea “Anunțuri -Licitații”.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Se poate obține de la Serviciul Economic
din cadrul Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr. 86, județul Timiș. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50 lei / exemplar, se achită numerar la
casierie instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2021, ora 12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 15.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea Timișoarei
nr.86, județul Timiș -Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 14/09/2021, ora 13,00,
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea
Timișoarei nr.86, județul Timiș, Sala de ședințe.
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: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Timiș, Timișoara,
Piața Țepeș Vodă nr.2, județul Timiș, telefon/fax
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 12.08.2021.
l Beneficiarul Clinica Grivitei 224 SRL implementează Contractul de subvenție: 7O/
ES/26.05.2021în cadrul proiectului „Economia
socială =Misiune socială” Contract:
POCU/449/4/16/128587. Informaţii generale: Achi-

zitor: Clinica Grivitei 224 SRL. Adresa: Mun.
Brăila, Calea Călărașilor, nr.51, Bl.104, Sc.2, Et.3,
Ap.34, cod poștal: 810019, telefon:
+4.0767.218.976, e-mail: nicolescu.ana_maria@
yahoo.com, persoană de contact: Nicolescu
Ana-Maria. Obiectul contractului de furnizare
bunuri: Achiziție Echipamente medicale. Titlul
achiziției: Achiziție Echipamente medicale pe
loturi: Lot 1 Ecograf- 1 bucată, Lot 2 Sudoscan- 1
bucată, Lot 3 Analizator segmențial- 1 bucată; Lot
4 Indice gleznă-braț- 1 bucată, Lot 5 Tensiometru
+Pulsoximetru- 1 bucată. Locul de livrare a produsului (locația implementării proiectului): Mun.
Brăila, Str. Griviței, nr. 224, județ Brăila. Tipul și
durata contractului: contract de furnizare: Pentru
Lot 1 Ecograf- 14 luni, reprezentând 2 luni zile (60
zile caledaristice) livrare și 12 luni garanție; Pentru
Lot 2 Sudoscan- 14 luni, reprezentând 2 luni zile
(60 zile caledaristice) livrare și 12 luni garanție;
-Pentru Lot 3 Analizator segmential- 14 luni,
reprezentând 2 luni zile (60 zile caledaristice)
livrare și 60 luni garanție; Pentru Lot 4 Determinare indice gleznă –braț 14 luni, reprezentând 2
luni zile (60 zile caledaristice) livrare și 12 luni
garanție; Pentru Lot 5 Tensiometru +Pulsoximetru- 13 luni, reprezentând 1 lună zile (30 zile
caledaristice) livrare și 12 luni garanție. Termenul
de livrare: Pentru Lot 1 Ecograf- 2 luni zile (60 zile
caledaristice) livrare; Pentru Lot 2 Sudoscan- 2
luni zile (60 zile caledaristice) livrare; Pentru Lot 3
Analizator segmențial- 2 luni zile (60 zile caledaristice) livrare; Pentru Lot 4 Determinare indice
gleznă-braț- 2 luni zile (60 zile caledaristice)
livrare; Pentru Lot 5 Tensiometru +Pulsoximetru1 lună zile (30 zile caledaristice) livrare. Valoarea
estimată a contractului fără TVA: 356.790,78 lei.
Prețul contractului nu poate fi ajustat ulterior
ofertării şi poate diferi de valoarea estimată.
Defalcarea valorii estimate: Nr.crt.; Denumire
echipament; Nr.Bucăți; Pret unitar -fără TVA (lei);
Preț total -fără TVA (lei): 1.; Lot 1 Ecograf ; 1;
201.428,58; 201.428,58. 2.; Lot 2 Sudoscan; 1;
115.115,97; 115.115,97. 3.; Lot 3 Analizator
segmențial; 1; 27.126,05; 27.126,05. 4.; Lot 4 Determinare indice gleznă-braț; 1; 11.717,65; 11.717,65.
5.; Lot 5 Tensiometru +Pulsoximetru; 1; 1402,53;
1402,53. Data, locul și ora limită de depunere a
ofertelor: Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.08.2021, ora 12.00. Locul şi modalitatea
de depunere: Oferta se depune într-un singur
exemplar, în original, semnat și ștampilat din
partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate
documentele prevăzute la Secţiunea Formulare.
Ofertele se depun /se transmit prin poştă, curierat
sau personal la: Clinica Grivitei 224 SRL, Mun.
Brăila, Calea Călărașilor, nr.51, Bl.104, Sc.2, Et.3,
Ap.34, cod poștal: 810019. Informații privind locul
și modul de obținere a documentației de atribuire:
Documentația de atribuire este disponibilă pe siteul: http://www.fonduri-ue.ro/ secțiunea Achiziții
privați /Anunțuri, precum și de la sediul Beneficiariului: Clinica Grivitei 224 SRL, Mun.Brăila,
Calea Călărașilor, nr.51, Bl.104, Sc.2, Et.3, Ap.34,
cod poștal: 810019, e-mail: nicolescu.ana_maria@
yahoo.com; persoană de contact: Nicolescu
Ana-Maria.
l 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: Comuna Chiscani,
Chiscani, Str. Principală, nr. 224, județul Brăila,
telefon 0239/664.011, fax 0239/664.011, e-mail:
primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal 4342669.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren în suprafață de
401 mp, bun proprietate privată a Comunei Chiscani, situat în localitatea Chiscani, Stațiunea Lacul

Sărat, Aleea Parcului nr. 5C, T-68, P-373/5, înscris în
CF nr.78503 Chiscani, identificat cu nr.cad. 78503,
conform H.C.L. nr. 53/30.06.2021 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: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Chiscani. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Chiscani, Chiscani, Str.
Principală, nr. 224, județul Brăila. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de 50 Lei
la Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 06.09.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Chiscani, Chiscani, Str.
Principală, nr. 224, județul Brăila. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 06.09.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Chiscani, Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila. 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 Brăila, Brăila, Calea
Călărașilor, nr.47, județul Brăila, telefon
0239/613.976, 0239/613.370, fax 0239/612.608,
e-mail: tr-braila@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2021.
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: Consiliul Local
Socond, comuna Socond, strada Principală, nr.180,
județul Bihor, telefon/fax 0261/871.402, e-mail:
primariasocond@yahoo.com, cod fiscal 3897459. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: un spațiu în
suprafață de 61,73mp utili din Dispensarul uman,
situat în localitatea Socond, strada Principală,
nr.180, comuna Socond, judeţul Satu Mare, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Socond,
județul Satu Mare, conform H.C.L.34 din 10.06.2021
și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333.
3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Financiar Contabil și Achiziții publice. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Socond, comuna
Socond, strada Principală, nr.180, județul Satu Mare.
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:
15 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Socond. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.09.2021, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Socond, comuna Socond, Compartimentul

Financiar Contabilitate și Achizitii publice, strada
Principală, nr.180, județul Satu Mare. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 03.09.2021, ora 13.00, Primăria Comunei
Socond, comuna Socond, strada Principală, nr. 180,
județul Satu Mare. 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 a II-a Civilă de
Contencios Administrativ a Tribunalului Satu Mare,
Satu Mare, Str.Mihai Viteazul, nr.8, județul Satu
Mare, telefon 0261/713.650, fax 0261/713.760, e-mail:
tr-satumare-arh@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2021.
l Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune
bunuri; PUBLIC. 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Primaria Baile
Olanesti, Codul fiscal: 2541215, Str.1 Decembrie,
nr.1, Loc. Baile Olanesti, Jud.Valcea, 0250775099,
mail: primariabaileolanesti@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren situat în oraşul Băile Olăneşti,
strada Mihai Eminescu, judeţul Vâcea, aparţinând
domeniului public, cu destinaţia teren intravilan,
categoria de folosinta curti constructii, având 11 mp,
număr CF 37970. Concesionarea se face conform
O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 63 din data de 30.07.2021. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Oraşului Băile Olăneşti. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
energetic din cadrul Primăriei Oraşului Băile
Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1, judeţul Vâlcea. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100
lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei
Oraşului Băile Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1,
judeţul Vâlcea. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02.09.2021, ora 10.00. 4. Informaţii
privind ofertele .4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.09.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Băile
Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1, judeţul Vâlcea. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
14.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului
Băile Olăneşti, strada 1 Decembrie nr.1, judeţul
Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Valcea, adresa Scuarul
Revolutiei, nr. 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea,
tel.: (0250)73 91 20,fax.: (0250)73 22 07, email: tribunalul-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 12.08.2021.

PIERDERI
l Florarium SRL cu număr de ordine în registrul
comerțului J05/782/2011, C.U.I. 28032517 declară
piedut și nul Certificat înregistrare al societății.

