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OFERTE SERVICIU
l SC Optica Amelia SRL din Iasi, angajeaza un muncitor pe postul de femeie de
servicu. Data limita depunere
CV-17.09.2021. Tel.: 0746.080.699

mentare la telefon 0332101115, Biroul
Resurse Umane, Salarizare şi la sediul
Filialei.

l Grădinița Nr.24, cu sediul în București,
str.Nicolae Pascu, nr.12, Sector 3, organizează concurs pentru ocuparea postului de
îngrijitor. Concursul va avea loc în data de
07.10.2021, orele 10.00, la sediul unității.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial. Relații la telefon:
021/344.17.60.

l Academia Română - Filiala Iaşi cu
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizată), de Inspector
de specialitate gradul IA(S), din cadrul
Biroului Financiar – Contabilitate, normă
întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar
pentru a asigura realizarea contabilizării
operațiunilor și raportărilor financiar
contabile şi gestionarea financiar contabilă
a contractelor cu finanţare internă repartizate. Concursul va consta în două probe:
proba scrisă în data de 08.10.2021, ora
10.00 și interviul în data de 13.10.2021, ora
10.00. Condiţii: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științelor economice; vechime minim 7 ani în specialitatea
studiilor necesare funcției de execuție
într-un departament financiar – contabil;
abilități de utilizare a calculatorului
(Windows, Microsoft Office, utilizarea
programelor de contabilitate), cunoaşterea
legislaţiei economice în vigoare, capacitatea
de a lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic, capacitate de analiză şi sinteză,
asumarea responsabilităţilor. Termenul de
depunere a dosarelor este 29.09.2021, ora
14.00. Relaţii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

l Academia Română - Filiala Iaşi cu
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de Muncitor
calificat III (G), cu normă întreagă, pe
durată nedeterminată, din cadrul Biroului
Tehnic-Administrativ-Centrul de Conferinţe Interne şi Internaţionale Brădet, din
localitatea Gălăneşti, jud. Suceava. Postul
este necesar pentru a asigura întreținerea și
reparațiile curente la instalațiile de utilități
ale imobilului Centrului de Conferinţe
Interne și Internaţionale Brădet-Gălănești,
curățenia spațiilor exterioare și interioare
precum și paza acestora. Concursul va
consta în două probe: proba scrisă în data
de 07.10.2021, ora 10:00, și interviul în data
de 13.10.2021 ora 10:00. Condiţii: Studii
generale; vechime minim 1 an; cursuri de
calificare în domeniul de specialitate
postului. Termenul de depunere a dosarelor
este 29.09.2021, ora 14:00. Relaţii supli-

l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor
1A, organizează concurs pentru ocuparea
unui post de execuție vacant de natură
contractuală de asistent social, grad specialist la Căminul de Bătrâni. Condiții de
participare: - studii superioare de lungă
durată finalizate cu diplomă de licență,
specializarea asistență socială; - aviz de
exercitare a profesiei de asistent social,
grad specialist; - minim 3 ani vechime în
specialitatea studiilor. Concursul se va
desfășura la sediul din Piața. Eroilor nr.
1A, după cum urmează: - înscrierile se fac
în perioada 15-28.09.2021 intre orele 9.0013.00; - proba scrisă va avea loc în data de
11.10.2021 ora 10.00; - proba interviu va
avea loc în data de 13.10.2021 ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun la registratura instituției și trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6
din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare sunt afișate la sediul

l Se caută forță de muncă în Germania
femei și bărbați -domeniul agricultură la
Schwabische Baumschulen Gottlieb Haage.
Pentru detalii sunați la -0049/171.750.2630
-Gottlieb Haage. -0049/151.632.61607
-Adrian.
l Coral Biogreens SRL angajează 15
muncitori necalificați în agricultură și un
tractorist. Loc de muncă Mădăraș Bihor,
cunoștințe minime de limba engleză. CV:
office@coral-biogreens.ro.
l SC Instal East Montaj SRL, societate in
domeniul lucrari de instalatii electrice,
angajeaza muncitori necalificati, electricieni, instalatori. Program: L-V, 8.00-18.00.
Va rugam sa transmiteti CV la: instaleast@
gmail.com Tel: 0723.420.775.

instituției și pe site-ul www.asscploiesti.ro.
Relații suplimentare se pot obține la
compartiment Resurse Umane - tel.
0740178780 sau 0244527191 tasta 120.
l Primăria Dărăști cu sediul în comuna
Dărăști, str. Mihai Eminescu nr.6, județ
Ilfov organizează în data de 11.10.2021
concurs recrutare pentru următoarele
posturi vacante: Inspector de specialitate–
Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ, Muncitor necalificat–
Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ şi Administrator Club sportiv.
Condiţii de participare pentru Inspector de
specialitate: studii superioare, fără vechime
în muncă. Condiţii de participare pentru
Muncitor necalificat: studii medii /generale,
fără vechime în muncă. Condiţii de participare pentru Administrator: studii medii,
fără vechime în muncă. Dosarele se depun
la sediul Primăriei Dărăşti în perioada
15.09.2021 până la data de 28.09.2021, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr.
de telefon 021.369.20.21, persoană de
contact: doamna Grătianu Veronica
Gabriela– Consilier Asistent, Primăria
Dărăști, email secretariat@comunadarastiilfov.ro.
l Direcţia Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, cu sediul în strada Drăgănești, numărul 25A, municipiul Slatina,
județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante de
execuție, pe perioadă nedeterminată: -Serviciul Iluminat Public -Compartiment Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public:
-muncitor calificat tr.I -2 posturi, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura după cum urmează: -proba scrisă: 12
octombrie 2021, ora 10.00; -interviul: 14
octombrie 2021, ora 10.00. Condiții specifice: a). posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în
urma absolvirii studiilor medii sau a unei
școli profesionale de profil; b). apt pentru
lucru la înălțime; c). vechime în specialitate
atestat de calificare profesională în meseria
de electrician obținut în urma absolvirii
studiilor medii sau a unei scoli profesionale
de profil: minimum 9 ani. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a. Relații suplimentare se pot obține la
Compartimentul Resurse Umane, Arhivă
de luni până joi orele 08.00-16.30, vineri
între orele 08.00-14.00 sau la telefon
0249/422.788.
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l Direcția Generală Urgențe Medicale
organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare
din sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-raport nr. 1745091 din 05.07.2021 privind
necesitatea încadrării din sursă externă a
unor posturi specifice la nivelul Direcției
Generale Urgențe Medicale, a posturilor
vacante de consilier gradul II-IA la Serviciul Formare în Medicina de Urgență, Prim
Ajutor Calificat și Medicina la Dezastre –
Biroul Protocoale și Proceduri Medicale,
prevăzute la poziţiile 58 (jumătate de
normă), respectiv 60 (normă întreagă) din
statul de organizare al unității. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea
posturilor sus-menţionate numai persoanele
care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii generale şi specifice: Condiţii generale - prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G.
286/2011 (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), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii specifice:
1.Cu privire la pregătirea candidaților: a.)
Studii de specialitate: -studii universitare de
licență, absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă; b.)
Limbi străine și nivelul de cunoaștere: -o
limbă de circulație internatională –citit,
scris și vorbit: nivel elementar /echivalent
A2; c.) Cunoștințe de operare/ programare
pe calculator și nivel de cunoaștere: -nivel
mediu de operare MS Word, Excel sau
certificat/atestat privind dobândirea competențelor digitale ori alte documente de
studii care să dovedească absolvirea unui
program de formare în domeniul IT/ echivalent; 2.Experiență: -Vechime în muncă:
minimum 2 ani. -Vechime în specialitate –
nu este cazul. Pentru înscriere, candidaţii
vor prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei de concurs până la data de
29.09.2021, ora 14:00, la sediul Direcţiei
Generale Management Resurse Umane a
M.A.I., din municipiul Bucureşti, str.
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector
1, intrarea D, telefon 021/303.70.80, interior
10818. Concursul se va desfăşura la sediul
Direcției Generale Urgențe Medicale din
municipiul Bucureşti, Piața Revoluției, nr.

1A, sector 1, astfel: -30.09.2021 –selecţia
dosarelor de concurs; -07.10.2021, ora 15:00
-proba scrisă; -12.10.2021, ora 15:00 –interviul. Relaţii suplimentare privind condiţiile
de participare, documentele necesare,
calendarul de desfăşurare a concursului,
tematica şi bibliografia se pot obţine de la
sediul Direcţiei Generale Management
Resurse Umane a M.A.I, precum şi pe
pagina de internet a M.A.I. la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri.
l Direcția Generală Urgențe Medicale
organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare
din sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru 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, cu modificările și
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului M.A.I.
nr. 291/2011 privind Normele metodologice
de supraveghere a sănătății lucrătorilor și
având în vedere Nota-Raport nr. 1745091
din 05.07.2021 privind aprobarea inițierii
demersurilor de ocupare prin concurs, cu
jumătate de normă, a următoarelor posturi
vacante de personal contractual –medic
specialist din cadrul Direcției Generale
Urgențe Medicale –Serviciul Monitorizare

și Coordonare Urgențe Medicale: -Medic
specialist, poziția 4 din statul de organizare
al Direcției Generale Urgențe Medicale;
-Medic specialist, poziția 5 din statul de
organizare al Direcției Generale Urgențe
Medicale; -Medic specialist, poziția 6 din
statul de organizare al Direcției Generale
Urgențe Medicale; -Medic specialist, poziția
7 din statul de organizare al Direcției Generale Urgențe Medicale; -Medic specialist,
Compartimentul Coordonare Telemedicină, poziția 24 din statul de organizare al
Direcției Generale Urgențe Medicale;
-Medic specialist, Compartimentul Management EMT și PMA, poziția 27 din statul
de organizare al Direcției Generale Urgențe
Medicale. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor sus-menţionate numai persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii generale şi
specifice: Condiţii generale -prevăzute de
art. 3 din Anexa la H.G. 286/2011 (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), cu modificările şi completările
ulterioare; Condiţii specifice: -pregătire de
bază: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, în domeniul
fundamental „științe biologice și biomedicale”, în specialitatea medicină; -pregătire
de specialitate: certificat medic specialist în
specialitatea medicină de urgență/
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anestezie terapie intensivă (ATI); -limbi
străine şi nivelul de cunoaştere: o limbă de
circulaţie internaţională – citit, scris şi
vorbit: nivel elementar/ echivalent A2;
-cunoștințe de operare/ programare pe
calculator și nivel de cunoaștere: nivel
mediu de operare MS Word, Excel sau
certificat/ atestat privind dobândirea
competenţelor digitale ori alte documente
de studii care să dovedească absolvirea
unui program de formare în domeniul IT/
echivalent; -autorizații speciale pentru
exercitarea atribuțiilor: certificat de confirmare medic specialist în specialitatea medicină de urgență/ anestezie terapie intensivă
(ATI); -sunt declarate apt medical și apt
psihologic; -vechime în muncă:- ;-vechime
în specialitate:- ; Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs secretarului comisiei până la data de 30.09.2021,
ora 14.00, la Direcţia Generală Management Resurse Umane, cu sediul din str.
Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector
1, Bucureşti, intrarea D, telefon
021/303.70.80, int. 11659. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcţiei Generale
Urgenţe Medicale din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr.
1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, astfel:
Selecţia dosarelor de concurs: 04.10.2021.
Proba scrisă: 07.10.2021, ora: 11:00. Interviul: 12.10.2021, ora: 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/303.70.80, interior 11.659, în zilele
lucrătoare sau la sediul Direcţiei Generale
Management Resurse Umane, din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, intrarea D, precum
şi pe pagina de internet a M.A.I. la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri.
l Direcţia Generală Urgenţe Medicale
organizează concurs în vederea încadrării,
pe perioadă nedeterminată, prin recrutare
din sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere
Nota-raport nr. 1759454/04.05.2021 privind
aprobarea inițierii demersurilor de ocupare
prin concurs a posturilor vacante de conducere de funcționar public și personal
contractual din cadrul Departamentului
pentru Situații de Urgență, a funcției
contractuale de conducere de șef birou
gradul II - Biroul Analiză și Dezvoltare
Strategică în Domeniul Medicinei de
Urgență, prevăzută la poziția 63 din statul
de organizare al unității. Pot participa la
concursul organizat pentru ocuparea
postului sus-menţionat persoanele care
îndeplinesc următoarele condiţii: a.)
Condiţii generale -prevăzute de art. 3 din
Anexa la H.G. 286/2011 (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),
cu modificările şi completările ulterioare;
b.)Condiţii specifice: -studii de specialitate:
studii universitare de licență, absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă; -cursuri/ programe
de perfecţionare/ specializare: studii de
masterat sau postuniversitare în domeniul
IT, management ori administrație publică;
-limbi străine şi nivelul de cunoaştere: o
limbă de circulaţie internaţională –citit,
scris şi vorbit: nivel elementar/ echivalent
A2; -cunoștințe de operare/ programare pe
calculator și nivel de cunoaștere: nivel
mediu de operare MS Word, Excel sau
certificat/ atestat privind dobândirea
competenţelor digitale ori alte documente
de studii care să dovedească absolvirea
unui program de formare în domeniul IT/
echivalent; -vechime în muncă: minimum 3
ani; -vechime în specialitate: nu este cazul.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor
prezenta dosarul de concurs secretarului
comisiei de concurs, până la data de
30.09.2021, ora 14.00, la sediul Direcţiei
Generale Management Resurse Umane, din
București, str. Intrarea Cristian Popişteanu,
nr. 1-3, sector 1, intrarea D, telefon
021/303.70.80, int. 11681. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcţiei Generale
Urgenţe Medicale din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr.
1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, astfel:
-Selecţia dosarelor de concurs: 04.10.2021;
-Proba scrisă: 07.10.2021, ora: 11:00; -Interviul: 12.10.2021, ora: 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/303.70.80, interior 11681, în zilele
lucrătoare sau la sediul Direcţiei Generale
Management Resurse Umane, din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, intrarea D, precum
şi pe pagina de internet a M.A.I. la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri.
l Spitalul de Boli Cronice SF Luca, cu
sediul în Bucureşti, şos.Berceni, nr.12,
sector 4, scoate la concurs următoarele
posturi contractuale vacante pe durată
nedeterminată: -3 posturi de asistent
medical generalist principal (PL); -2 posturi
asistent medical generalist (PL); -1 post
asistent medical generalist debutant (PL); -1
post asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare (PL); -12 posturi de
infirmieră (G); -9 posturi de îngrijitoare (G);
-2 posturi spălătoreasă (G); -1 post brancardier (G); -1 post kinetoterapeut (S); -1 post
asistent social principal (S); -1 post registrator medical (M); -2 posturi registrator
debutant (M); -1 post statistician medical
debutant (M); -1 post arhivar (M); -1 post
economist IA (S); -1 post Șef Serviciu tehnico-administrativ (S); -1 referent de specialitate I (S) -Compartiment SSM, PSI. Proba
scrisă se va desfăşura în data de 07.10.2021,
iar proba de interviu în data de 13.10.2021;
ora şi locul de desfăşurare al concursului
(proba scrisă şi interviul) vor fi anunţate pe
site-ul www.spitalulsfluca.ro. Condiţii speci-

fice necesare în vederea participării la
concurs și ocupării funcției contractuale
sunt: -asistent medical: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală (sau echivalentă) sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
-diplomă de bacalaureat; -certificat membru
OAMGMAMR însoțit de aviz și adeverința
de înscriere la concurs eliberată conform
Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;
-certificat grad principal (pentru posturile
de asistent medical principal); -5 ani
vechime în specialitate (pentru posturile de
asistent medical principal); -minim 6 luni
vechime în specialitate (pentru posturile de
asistent medical). -fără vechime în specialitate (pentru posturile de asistent medical
debutant). -infirmieră: -școală generală;
-curs de infirmiere organizat de
O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
cu aprobarea Ministerului Sănătății; -6 luni
vechime în specialitate. -îngrijitoare, spălătoreasă, brancardier: -școala generală; -fără
vechime în specialitate. -statistician medical
debutant: -diplomă de bacalaureat; -certificat curs statistică sanitară; -cunoștințe
avansate de operare calculator; -fără
vechime în specialitate. -registrator medical
debutant: -diplomă de bacalaureat; -cunoștințe avansate de operare calculator; -fără
vechime în specialitate. -registrator medical:
-diplomă de bacalaureat; -cunoștințe avansate de operare calculator; -6 luni vechime
în specialitate. -asistent social principal:
-diplomă de licență în specialitatea Asistenţă Socială; -avizat de exercitare a profesiei pentru anul în curs emis de Colegiul
Național al Asistenților Sociali din
România; -treaptă de competență principal;
-5 ani vechime în specialitate. -kinetoterapeut: -diplomă de licență în specialitatea
Kinetoterapie; -certificat de membru avizat
pentru anul în curs de Colegiului Fizioterapeuților din România; -6 luni vechime în
specialitate. -economist IA -Compartiment
Urmărire și Derulare Contracte: -diplomă
de licență în domeniul economic; -minimum
6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; -utilizare PC la nivel avansat; -certificat curs expert achiziții publice. -referent
de specialitate I -Compartiment SSM, PSI:
-diplomă de licență în domeniul tehnic;
-minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor; -curs nivel mediu cu o
durată de 80 de ore în domeniul SSM; -curs
Evaluator de risc şi auditor în domeniul
SSM 180 de ore sau master în domeniul
SSM. -Șef Serviciu Tehnico-Administrativ:
-diplomă de licență în domeniul economic;
-minim 2 ani vechime în specialitate.
-arhivar: -diplomă de bacalaureat; -certificat curs arhivar; -6 luni vechime în activitate. Termenul limită de înscriere va fi data
de 29.09.2021, ora 13.00, dosarul de concurs
urmând să fie depus la Biroul RUNOS din
cadrul Spitalului de Boli Cronice Sf.Luca
din șos.Berceni, nr.12, Sector 4, București.
Înscrierea candidaţilor se va face pe post.
Informaţii suplimentare privind condiţiile
specifice pentru înscrierea şi participarea

candidaţilor la concurs se pot obţine de la
sediul spitalului la Biroul RUNOS, pe
site-ul www.spitalulsfluca.ro sau la telefon
021/334.30.10 /229.

CITAŢII
l Numitii Mocanu-Muntean Constantin si
Mocanu Muntean Adriana-Gabriela, solicita constatarea dobandirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilul înscris C.F.26122-Dobarlau, nr.
top.2732, teren in suprafata de 4618mp.
Toti cei interesati pot face opozitie la Judecatoria Intorsura Buzaului, in termen de:1.
luna de la publicarea prezentei, in Dosarul
nr.296/248/2021, cu termen de judecata la
data de:26.10.2021.
l Pislaru Ioan, cu ultimul domiciliu în Iași
este chemat în această instanţă, camera
Sala 4, în ziua de 21.09.2021, Completul
C17, ora 10.00, în calitate de pârât, în
proces cu Burduja Vasile, în calitate de
reclamant, Burduja Eliza, în calitate de
reclamant, Burduja Adriana, în calitate de
reclamant, succesiune partaj succesoral.
l Dumitru Nicoleta cu domiciliul necunoscut este citată a se prezenta la data de
17 septembrie 2021, la ora 08.00, la sediul
SPN Ivan Constantin și Ivan Ștefan în
cauza succesorală privind pe defunctul
Dumitru Mitica, decedat la data de
03.05.2010, cu ultimul domiciliu în comuna
Păulești, în calitate de fiică a acestuia.
Neprezentarea atrage înlăturarea de la
succesiune.

DIVERSE
l Arbabi Bostanabad Gholam Reza,
proprietar al terenului situat în jud.Ilfov,
com. Snagov, satul Tâncăbești, Tarlaua 253,
Parcela 990, str. DN1, nr. cadastral 112199,
în suprafață de 7.784,00 mp, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de a obține Avizul (de Oportunitate,
Tehnic Consultativ, Favorabil) pentru
documentatia PUZ-„construire clădire cu
destinația de comerț și servicii (sală evenimente cu restaurant și camere pentru
cazare) cu regim de înălțime P+1E, parțial
și o locuință de servici cu regim de înălțime
P+1E, împrejmuire și utilități”. Documentația a fost depusă pentru consultare la
Consiliul Județean Ilfov la data 15.09.2021.
Observații/comentarii se primesc în scris la
Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, str. Doctor Ernest
Juvara nr.3, București (tel 021.212.56.93),
în termen de 15.zile de la publicarea
prezentului anunț.
l OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: desfiinţare
rezervor T6B (CORP C45) şi lucrări
conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi,
propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus,
str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi,

judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prahova,
Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploieşti,
jud. Prahova, cod 100466 şi la sediul Rafinăriei Petrobrazi, comuna Brazi, sat Brazii
De Sus, str. Trandafirilor, nr. 65, jud.
Prahova, cod postal 107084, în zilele de
luni - vineri, între orele 09:00 – 13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului Prahova.
l Beneficiarii: Vamanu Gabriel-Marian
proprietari al terenului situat în Oraș
Buftea, Județ Ilfov, cod poștal 070000,
Tarla 4, Parcela 31/3, Lot 1, nr.cadastral
63321, în suprafață de 2.000mp, anunță
publicul interesat asupra depunerii
documentației pentru intenția de elaborare „Plan urbanistic zonal -construire
locuință individuală P+1 și facilități de
locuire (dependințe, piscină, chioșc,
garaj, împrejmuire)”. Documentația a
fost depusă pentru consultare la
Primăria Orașului Buftea la data de
15.09.2021. Observații/comentarii se
primesc în scris, argumentate și justificate la Direcția de Urbanism din cadrul
Primăriei Orașului Buftea
(031/824.12.31), în termen de 15 zile de
la publicarea prezentului anunț.
l S.C. Watu Plai S.R.L (titularul proiectului) anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Construire 12
locuințe P+1E+M cuplte două căte două,
bazin vidanjabil, organizare de șantier și
împrejmuire teren (denumirea proiectului),
propus a fi amplasat în jud.Ilfov, oraș
Otopeni, CF117097, T20, P293, 293/2/3,
293/3/1, 293/3/2 (adresa amplasamentului).
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, București și la
sediul jud.Ilfov, oraș Otopeni, str.
Câmpului, nr.38A (denumirea titularului și
adresa), în zilele de Luni-Vineri, între orele
09.00-16.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.
l S.C. Anastasia Tree Product S.R.L.,
titular ale proiectelor „Construire stație
ecologică spălătorie auto cu 5 posturi de
spălat” și „Construire stație ecologică
spălătorie auto cu 4 posturi de spălat și
cameră tehnică” -amplasate în Bucureşti,
sector 5, Str.Sebastian, nr.88, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul mai sus menţionat. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul A.P.M.Bucureşti, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M.Bucureşti.
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l SC Tomate Com SRL, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construiri de spații de depozitare și procesare cu toate dependinţele
necesare, com.Crângu, jud.TeIeorman”
propus a fi realizat în comuna Crângu,
satul Crângu, judeţul Teleorman. Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de
prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman
din municipiul Alexandria, str.Dunării,
nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni
până joi, între orele 08.00-16.00 și vineri
între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Teleorman.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul Unic al SC
ARTCOOP SA, persoană juridică română,
cu sediul social în Bucureşti, Str. Vulturilor,
nr. 31, sect. 3, înmatriculată la:Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr.J40/8693/1992, cod
unic de înregistrare:324953, în temeiul
prevederilor din Actul Constitutiv si al art.
117 din Legea nr.31/1990/modificată şi
republicată, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 13.10.2021, orele 12.00.
Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii,
din:Bucureşti, sect.3, Str.Vulturilor, nr. 31.
La Adunarea Generală Extraordinară sunt
invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în
Evidenţa Registrului Acţionarilor la data
de:12.10.2021. Pe Ordinea de zi sunt
înscrise următoarele puncta 1. Vânzarea
imobilului proprietatea Artcoop SA, situat
în București, Sect.1, Bld. Nicolae Bălcescu,
nr. 27-33, Sc. A, Et. 3, Ap. 29, nr. cadastral
251681-C1-U134, Nr. Carte Funciară
251681-C1-U134. Înstrăinarea imobilului
se va face în schimbul prețului de:71.000.
Euro, preț negociabil. Plata prețului se va
putea efectua și în rate. 2. Împuternicirea
dlui.administrator Ionescu Ionuț-Cornel, în
vederea îndeplinirii tuturor formalităților
necesare perfectării vânzării. 3.Împuternicirea dnei.avocat Balica Andreea, în
vederea îndeplinirii formalităților necesare
înregistrării hotărârii Adunării Generale
Extraordinare la Oficiul pentru Registrul
Comerțului. 4. Diverse. În situaţia în care
Adunarea Generală Extraordinară nu va
putea delibera şi vota în mod valabil, o a
doua Adunare Generală Extraordinară este
convocată pentru ziua de 14.10.2021, orele

12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de
zi. Documentele privind problemele incluse
în ordinea de zi pot fi consultate la sediul
societăţii, începând cu data publicării
convocării. Administrator, Ionescu IonuţCornel.

LICITAȚII
l SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator
judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de 98.800 lei, a
imobilului situat in com. Magurele, pe
drumul DN 1A str. Garii, nr. 130 spre
Gornet, intabulat in CF 20542 Magurele
format din teren intravilan in suprafata de
1.479 mp si cladire spatiu de productie cu
SCD = 409,75 mp, din care un corp cladire
cu SCD = 146,20 mp in stare satisfacatoare, din caramida pe stalpi de beton,
acoperis cu sarpanta din lemn, invelitoatre
din tabla ondulata cu instalatii sanitare /
apa /electrice si un alt corp de cladire cu
SCD = 263,55 mp fara utilitate intr-o stare
tehnica nesatisfacatoare. Pretul este redus
la 50% din valoarea stabilita in raportul de
evaluare. Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 9.880 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile
publice se organizeaza in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 01.09.2020 si vor
avea loc pe data de: 16.09.2021, 17.09.2021,
21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021,
24.09.2021, 27.09.2021, 28.09.2021,
29.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021,
04.10.2021, 05.10.2021, 07.10.2021,
08.10.2021, 11.10.2021, 12.10.2021,
13.10.2021, 14.10.2021, 15.10.2021,
18.10.2021, 19.10.2021, 20.10.2021,
21.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021,
26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021,
29.10.2021 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare in caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar
la pretul de 2.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
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
Roșia de Secaș, Str.Principală, nr.458,
județul Alba, cod poștal 517640, telefon
0258/765.777, e-mail: primariarosia@
yahoo.com, cod fiscal RO4562060. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și

identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Parcelă de teren, proprietate
privată a Comunei Roșia de Secaș, identificată astfel: -parcelă 1.552mp, CF77165, nr.
cadastral 331 și 332 situată în comuna
Roşia de Secaş, localitatea Ungurei,
conform H.C.L. nr. 20/30.07.2021 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,
Serviciul Terenuri sau se poate consulta pe
site-ul: www.rosiadesecas.ro, secțiunea
-licitații. 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 Serviciul
Terenuri din cadrul Primăriei Comunei
Roșia de Secaș, Str.Principală, nr.458,
județul Alba. 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: 100 lei/exemplar, ce se achită
numerar la Casieria instituției sau se poate
descărca de pe site-ul instituției: gratuit,
www.rosiadesecas.ro. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28.09.2021,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
06.10.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Roșia de Secaș, Str.Principală, nr.458,
județul Alba. 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: 06.10.2021, ora
13.00, Primăria Comunei Roșia de Secaș,
Str.Principală, nr.458, județul Alba. 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
Alba, Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr.24,
județul Alba, e-mail: tribunalulalba@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 14.09.2021.
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: Orașul Lehliu-Gară,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

cu sediul în orașul Lehliu-Gară, Str.
Pompieri, nr.3, județul Călărași, cod poștal
915300, telefon 0242/641.124, fax
0242/641.134, e-mail: consiliullocal@yahoo.
com, cod fiscal 16300713. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren intravilan, în suprafață de
30mp, ce aparține domeniului public al
Orașului Lehliu-Gară, județul Călărași,
identificat prin număr cadastral 24181,
intabulat în cartea funciară nr. 24181 a
UAT Lehliu-Gară, conform H.C.L. nr.18
din 31.03.2021 și art.332-333 din 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,
Compartimentul Relații cu Publicul. 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: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, oraș
Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, județul
Călărași, Compartimentul Relații cu

Publicul, sau se poate consulta pe site-ul:
http://www.primarialehliugara.ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice. 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: Costul documentației de atribuire este de 50Lei. Plata
se va achita la Casieria instituției sau în
contul instituției RO87TREZ2035006
XXX000068, deschis la Trezoreria LehliuGară. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 01.10.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 11.10.2021, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Primăriei Orașului LehliuGară, oraș Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3,
județul Călărași, Compartiment Relații cu
Publicul. 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:
12.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară,
Str.Pompieri, nr.3, județul Călărași. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-

tente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Călărași, Călărași, Str. București, nr. 106,
județul Călărași, cod poștal 910068,
telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 14.09.2021.

PIERDERI
l S-a pierdut carnet de munca pe numele
Birau Margareta, jud.Gorj. Il declar nul.
l SC. Columbus S.R.L cu sediul social
București, sectorul 2, strada Gara Herăstrău, nr.4C, Green Court Bucharest,
Clădirea B, Birou C, etaj 7. Având punct de
lucru în Municipiul Oradea, str.Piața
Cetății, nr.1, jud. Bihor, declară pierdut
Acordul de funcționare nr.592 din data
02.10.2015.
l Declar pierdut Certificat competență
profesională pe numele Brega Oleg,
nr.0228266001, valabil până la data
07.01.2024, eliberat de AAR Iași. Îl declar
nul.

