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

Joi, 17  iunie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l SC Midav Cotlux SRL angajează muncitori 
necalificați în construcții. Avem disponibile 60 
locuri de muncă. Tel. 0752.057.576.

l Patiseria Illyrian SRL din Vladimirescu 
angajează 3 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 18.06.2021. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 19.06.2021 și constă in concurs 
de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.

l Happy Jobs S.R.L., cu sediul social în oras 
Bragadiru, Str.Mărgelelor, nr.27, camera 1, 
ap.10, județul Ilfov, înregistrată la ORC sub 
nr.J23/1757/2021; CUI: 42856551, angajează: 
Director/director Executiv Conformitate -cod 
COR 121116 -1 post. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: igen91241@gmail.com.

l SC angajează operatori mase plastice, 
muncitori necalificați. Rugăm CV pe adresa 
de mail :  scplast icinject@gmail .com, 
tel.0754.486.958.

l SC MECATIN SRL, având CUI: 1881880, 
cu sediul în Municipiul Constanța, Bulevardul 
I.C. Brătianu, Nr. 39A, Județ Constanța, 
angajează: spălător vehicule, cod COR 
912201- 4 posturi. Cerințe : studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul auto, experiență 6 luni. Selecția are 
loc în data de 18.06.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l U.M. 02031 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi vacante astfel: -1 
funcţie de Tehnician debutant în construcţii/
tehnician instalator construcţii; -1 funcţie de 
Muncitor calificat I (lăcătuș-montator). 
Concursul se va desfășura la sediul 
U.M.02031 București, astfel: -proba scrisă se 
va desfășura în data de 08.07.2021, începând 
cu ora 10.00; -proba practică/interviul se va 
desfășura în data de 15.07.2021, începând cu 
ora 10.00. Data limită de depunere a dosa-
relor, la sediul U.M.02031 București este 
01.07.2021, ora 15.30. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul U.M.02031 București, 
Şoseaua Alexandriei, nr.158, Sector 5, telefon 
021/776.42.75 -Constantin Sofica.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Buzău organizează concurs în data de 
12.07.2021 (proba scrisă) și 16.07.2021 
(interviu) pentru ocuparea unui post temporar 

vacant de consilier cadastru gradul II cu înca-
drare pe perioadă determinată până la reve-
nirea titularului pe post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se  depun până la data 
de 25.06.2021, ora 14.00, la sediul instituţiei. 
Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia 
și tematica de concurs sunt disponibile pe 
pagina oficială www.ocpibz.ro. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău din 
Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, 
telefon 0238/711.036.

l Comuna Naidăș cu sediul în comună 
Naidăș, str.-, nr.1, judeţul Caraș-Severin, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: muncitor calificat, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.07.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 14.07.2021, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii profesionale; 
-vechime -nu este cazul; -mecanic agricol; 
-permis de conducere categoria B, C, E. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul primăriei 
Naidăș. Relaţii suplimentare la sediul: Primă-
riei Naidăș, persoană de contact: Marisescu 
Gheorghe-Florin, telefon 0766.748.316.

l Spitalul Clinic Căi Ferate-Craiova cu sediul 
în loc.Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, jud.Dolj,   
o rgan izează  concurs  conform HG. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea a 3 posturi 
de  asistenti medicali debutanti studii postli-
ceale in cadrul Sectiei Clinice Medicina 
Interna, posturi contractual  vacante  si 
normă întreagă, perioadă nedeterminată 
precum si a unui post de asistent  medical 
debutant studii postliceale in cadrul Compar-
timentului ATI, post contractual  vacant cu 
normă întreagă si perioada nedeterminata. 
Concursul  se va desfășura la sediul unităţii 
din loc.Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, Sala 
didactică, astfel: -Rezultat validare dosare 
concurs 06.07.2021; Probe concurs:-Proba 
scrisă/ test grila în data de 12.07.2021, ora 
10,00; -Proba interviu in data de 14.07.2021, 
ora 10,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii diploma de scoala sanitara postli-
ceala sau echivalenta sau diploma de stidii 
postliceale prin echivalare, conform HG. 
797/1997; -nu necesita vechime. Condiţii 
specifice:-. Candidaţii vor depune dosarul de 

participare la concurs până la data de 
02.07.2021 inclusiv, ora 14:00 la sediul unităţii 
din Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova.  Relaţii 
suplimentare la sediul Str. Ştirbei Vodă, 
nr.6-Craiova, persoana de contact la Compar-
timentul R.U.N.O.S. tel.  0251532436 /inte-
rior.167.    

l Spitalul Clinic Căi Ferate-Craiova cu sediul 
în loc. Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, jud.
Dolj,   organizează concurs conform HG. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post de 
infirmier debutant in cadrul Sectiei Clinice 
Chirurgie Generala precum si a unui post de 
infirmier debutant in cadrul Compartimen-
tului ATI, posturi contractual  vacante  cu 
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
din loc. Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, Sala 
didactică, astfel Rezultat validare dosare 
concurs 06.07.2021; Probe concurs: -Proba 
scrisă /test grila în data de 12.07.2021, ora 
13,00; -Proba interviu in data de 14.07.2021, 
ora 13,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -scoala generala; -nu necesita 
vechime. Condiţii specifice:-. Candidaţii vor 
depune dosarul de participare la concurs până 
la data de 02.07.2021 inclusiv, ora 14:00 la 
sediul unităţii din Str. Ştirbei Vodă, nr. 6, 
Craiova.  Relaţii suplimentare la sediul Str.
Ştirbei Vodă, nr. 6,Craiova, persoana de 
contact la Compartimentul R.U.N.O.S. tel.: 
0251532436/interior.167

l Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova cu sediul 
în loc. Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, jud. 
Dolj,   organizează concurs conform HG. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post de 
asistent medical principal, studii postliceale in 
cadrul Sectiei Clinice Medicina Interna, post 
contractual vacant/cu normă întreagă si peri-
oada nedeterminata. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii din loc. Craiova, Str. 
Ştirbei Vodă, nr. 6, Sala didactică, astfel: 
-Rezultat validare dosare concurs 06.07.2021. 
Probe concurs: -Proba scrisă /test grila în data 
de: 12.07.2021, ora:10.00;-Proba interviu in 
data de:14.07.2021, ora:10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -diploma de 
scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau 
diploma de studii postliceale prin echivalare, 
conform: HG. 797/1997;-5.ani vechime asis-
tent medical;-document certificare grad prin-
cipal. Condiţii specifice:-. Candidaţii vor 
depune dosarul de participare la concurs până 
la data de 02.07.2021/inclusiv, ora: 14:00 la 
sediul unităţii din Str.Ştirbei Vodă, nr.6, 
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul: Str. 
Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova, persoana de 
contact la Compartimentul R.U.N.O.S. tel.: 

0251532436/interior.167

l Serviciul Local de Salubrizare Glina organi-
zeaza în data de 12.07.2021 concurs recrutare 
pentru 2 posturi de Muncitor necalificat– 
Compartiment Prestări Servicii, Întreținere 
Domeniu Public. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: studii medii/ generale, fără 
vechime în muncă. Dosarele se depun la 
Serviciul Local de Salubrizare Glina cu sediul 
în comuna Glina, str. Libertății nr.292, județ 
Ilfov în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial și la 
ziar, respectiv de la data de 17.06.2021 până la 
data de 01.07.2021, ora 15:00. Alte informaţii 
pot fi obţinute la nr. 021-467.12.14, persoană 
de contact Văduva Nicoleta Monica– Contabil 
Serviciului Local de Salubrizare Glina, email 
glina.serviciul.salubrizare@gmail.com.

l Oficiul de Cadastru și Publictate Imobiliară 
Constanţa cu sediul în Mun. Constanţa str. 
Mihai Viteazu nr. 2B, jud. Constanţa organi-
zează în temeiul H.G. nr. 286/2011 modificată 
și completată concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante, pentru implementarea 
programului Naţional de Cadastru și Carte 
Funciară, corespunzător funcţiilor contrac-
tuale de execuţie din cadrul Ofciului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanţa 
cu încadrare pe perioadă determinată după 
cum urmează: Serviciul Cadastru, Biroul 
Înregistrare Sistematică: •1 post cosilier 
cadastru gradul I. Cerinţele Postului: -studii 
de specialitate: studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă- specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători 
terestre; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare Ocupării postului- minim 3 ani și 6 
luni; -cunoştinţe operare PC. •1 post asistent 
registrator principal debutant. Cerinţele 
Postului: -studii de specialitate studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, specializarea drept; -nu se solicită 
vechime în specialitate; -cunoștinţe operare 
PC. •1  post consilier cadastru debutant. 
Cerinţele Postului: -studii de specialitate 
studii universitare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă- specializarea cadastru, geodezie 
topografie, măsurători terestre; -nu se solicită 
vechime în specialitate; -cunoștinţe operare 
PC. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 02.07.2021 
inclusiv, ora 14.00, la sediul O.C.P.I. 
Constanţa, secretariat. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă: -13.07.2021, ora 
10.00; -Interviul: -19.07.2021, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare: la sediul O.C.P.I. 
Constanţa, Mun. Constanţa, str. Mihai 
Viteazu nr.2B, telefon 0241.488.625, email ct@
ancpi.ro și pe siteul www.ocpict.ro.  

l În conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Institutul de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 
anunţă scoaterea la concurs în data de 12 iulie 
2021, ora 10.00- proba scrisă și interviul- care 
se va stabili ulterior de către comisie, conform 
prevederilor legale, după perioada contestaţi-
ilor, a unui post aferent unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante: -1 post vacant de 
consilier IA -Compartiment administrativ- 
Serviciul juridic, administrativ și patrimoniu. 
Condiţii specifice prevăzute în fișa postului 
pentru postul vacant de consilier IA: Studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: Minimum 5 ani. 
Concursul va avea loc la sediul Institutului de 
Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 
din Bd. Mărăști nr.61, Sector 1, București, în 
data de 12 iulie 2021, ora 10.00- proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, 
respectiv în perioada 17.06.2021- 01.07.2021, 
la secretarul comisiei de concurs. Persoana de 
contact: doamna Damian Roxana- Andreea- 
consilier, în cadrul Compartimentului resurse 
umane, tel.: 0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Bibliografia, 
condiţiile generale și specifice de participare, 
precum și actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul I.S.T.I.S. 
www.istis.ro și afișate la sediul I.S.T.I.S. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel.: 
021/3184380.

l Primăria Orașului Videle organizează la 
sediul său din str. Republicii, nr. 2 în data de 
12.07.2021, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
15.07.2021, ora 12.00 -proba interviu, concurs 

pentru ocuparea postului vacant de educator 
puericultor, studii postliceale din cadrul 
Creșei Videle. Condiţiile necesare ocupării 
unui post de natură contractuală vacant sau 
temporar vacant sunt prevăzute la art. 3 din 
HGR 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere și 
participare la concurs pentru ocuparea 
postului vacant mai sus menţionat sunt urmă-
toarele: -absolvent de studii postliceale, cu 
diplomă sau certificat, domeniul pedagogic; 
-vechime în specialitatea necesară: 1 an; -curs 
de educator puericultor. Dosarele de partici-
pare la concurs se pot depune la secretariatul 
comisiei de concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie 
și Comerţ, Problemele Romilor și Parc Auto 
din cadrul Primăriei Orașului Videle, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului și vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6, alin. (1) din 
Regulamentul cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat de 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Coordonate 
de contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: sediul Primăriei Orașului Videle, str. 
Republicii, nr. 2, oraș Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 106, 
fax: 0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoană de contact: Vochin Nico-
leta -inspector. Informații suplimentare referi-
toare la organizarea și desfășurarea 
concursului se afișează la sediul și pe pagina 
de internet a instituţiei -www.primariavidele.
ro.
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l Anunţ privind selecția candidaților pentru 
funcția de Director General al S.C. Apă 
Termic Transport S.A. cu sediul în Albeşti, str. 
Calea Baraţilor, nr. 11, jud. Mureş. Durata 
mandatului este până în data de 14.10.2023. 1. 
Condițiile care trebuie îndeplinite de candi-
datul la funcția de director general sunt 
Condiţii generale: a) Are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
b) Cunoaşte limba română/ scris şi vorbit; c) 
Are capacitate deplină de exerciţiu; d) Are o 
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe 
care candidează, atestată pe bază de docu-
mente medicale; e) Nu pot fi Director general 
persoanele care potrivit legii sunt incapabile 
ori care au fost condamnate pentru gestiune 
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de 
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie minci-
noasă, dare sau luare de mită pentru infracţi-
unile prevăzute de Legea nr. 656/2002, 
respectiv Legea nr.129/2019 pentru prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi finanțării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru 
infracţiunile prevăzute în Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței 
ş i de insolvență; f) Nu are cazier judiciar şi 
fiscal; g) Să nu îndeplinească funcția de Preşe-
dinte al Consiliului de Administrație. Condiții 
specifice: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență;-experiență relevantă, de 
cel puțin 10 ani, în profesie, de la data obți-
nerii diplomei de licență;-experiență rele-
vantă, de cel puțin 5 ani, în cadrul persoanelor 
juridice de drept public /privat din domeniile 
de activitate ale serviciilor comunitare de 
utilități publice sau serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat; 
-cunoştințe legate de reglementările specifice 
intreprinderilor publice. Competențe profesi-
onale de importanță strategică: -experiență în 
îmbunătățirea performanței societății pe care 
o au de condus, bune capacități strategice şi 
de evaluare a impactului deciziilor privind 
societatea şi părțile interesate ale acesteia. 
Guvernanta corporativă: -se va evalua înțele-
gerea principiilor şi practicilor de guvernantă 
corporativă. Social şi personal se au în vedere 
următoarele abilități: -abilități de comunicare 
şi negociere;-inițiativă, capacitate de adap-
tare, un mod multidimensional de a rezolva 
problemele;-capacitate de analiză şi sinteză; 
-abilități de relaționare bine dezvoltate;-abili-
tăți manageriale. 2. Criteriile de selecție a 
candidatul la funcția de Director general a) 
Îndeplinirea condițiilor de candidare şi a celor 
cerute prin OUG. nr. 109/2011; b) Cunoştinţe 
de afaceri specifice obiectului de activitate al 
societăţii; c) Abilităţi manageriale şi personale 
pe baza următoarelor criterii: -capacitate de 
analiză şi sinteză; -abilităţi de comunica-
re(scris şi vorbit);-orientare către rezultate;-ca-
pacitatea de luare a deciziilor; d) Înalte 
standarde etice şi cunoştinţe solide privind 
bunele practici de guvernantă corporativă; e) 
Capacitate de rezolvare a problemelor. 3. 
Dosarul de candidatură: 1. Curriculum vitae; 
2.Scrisoare de intenţie(max.2 pagini); 3.Copii 
după acte de studii; 4.Copie act identitate; 
5.Copie carnet de muncă/documente dovedi-

toare; 6. Adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de 
către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 7.Decla-
rație de consimţământ, care să confirme 
acordul candidatului de a se procesa datele 
sale personale în scopul procedurii de recru-
tare şi selectie, precum şi de se putea verifica 
informaţiile furnizate; 8. Declaraţie pe 
propria răspundere, care să confirme că nu a 
fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de muncă din 
motive disciplinare în ultimii 5 ani; 9. Decla-
raţie pe proprie răspundere că nu are cazier 
judiciar şi nici cazier fiscal. Candidaţii depun 
candidaturile până la data de 19.07.2021, ora 
14.00 la registratura societății S.C. Apă 
Termic Transport S.A. (Albeşti, str. Calea 
Baraţilor, nr. 11, jud. Mureş) într-un plic închis 
şi sigilat, pe care se menţionează:“Candida-
tură pentru funcția de Director general al S.C. 
Apă Termic Transport S.A.”-în atenția Comi-
tetului de Nominalizare şi Remunerare, 
precum şi numele şi prenumele candidatului 
în clar. 4. Bibliografie orientativă: Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 109/2011-privind 
guvernanta corporativă a întreprinderilor 
publice; Hotărârea Guvernului nr.722/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 109/2011-privind 
guvernanta corporativă a întreprinderilor 
publice; Legea nr.31/1990 privind societățile; 
Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor de trans-
port public local; Legea nr. 51/2006, Legea 
serviciilor comunitare de utilitați publice; 
Ordinul nr.272/2007 al ANRSC privind stabi-
lirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public de persoane, 
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, Hotărârea 
Guvernului nr. 123/2002- Normele metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 544/2001; Ordo-
nanța Guvernului nr. 97/1999 privind 
garantarea furnizării de servicii publice 
subvenționate de transport rutier intern şi de 
transport pe căile navigabile interioare,repu-
blicată; Legea nr. 114/1996, Legea locuinței, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr. 152/1998 privind înfiin-
țarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 
republicată; Legea nr. 230/2006, Legea servi-
ciului de iluminat public, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice,cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordonanța de 
Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Alte 
informații găsiți pe site-ul societății:(www.
attsighisoara.ro).

l Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 
„Ana Aslan”, cu sediul în Bucureşti, str.Căldăru-

şani, nr.9,  sector 1, Bucureşti, cod fiscal 4283333, 
organizează concurs conform Hotărârea 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, 
cu respectarea condițiilor generale şi specifice în 
vigoare: -1 post asistent medical principal radio-
logie şi imagistică medicală (PL) Laborator radio-
logie şi imagistică medicală Sediul Central; -1 
post asistent medical generalist principal (PL) 
-Secția II Sediul Otopeni; -1 post asistent medical 
generalist (PL) -Secția II Sediul Otopeni; -1 post 
infirmieră debutant (G) -Secția I Sediul Central; 
-1 post muncitor calificat III telefonist (G) 
-Personal deservire posturi fixe Sediul Otopeni; -1 
post muncitor calificat II bucătar (G) -Bloc 
alimentar Sediul Otopeni; -1 post muncitor cali-
ficat IV electrician (G) -Personal activitate între-
ținere Sediul Central; -1 post muncitor calificat I 
lăcătuş mecanic (G) -Personal activitate întreți-
nere Sediul Central; -1 post muncitor calificat I 
fochist (G) -Personal activitate întreținere Sediul 
Central; -1 post muncitor calificat I zugrav (G) 
-Personal activitate întreținere Sediul Otopeni; -1 
post muncitor calificat I lăcătuş mecanic (G) 
-Personal activitate întreținere Sediul Otopeni; -1 
post muncitor calificat I fochist (G) -Personal 
activitate întreținere Sediul Otopeni. Condițiile 
generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la 
art.3 din HG nr.286/2011. Condițiile minime 
specifice de ocupare a posturilor stabilite cu 
respectarea Ordinului 1470/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare sunt următoarele: Asis-
tent medical generalist /radiologie principal (PL): 
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
certificat grad principal şi vechime minim 5 ani 
ca asistent medical în specialitatea postului, 
adeverință pentru participare la concurs eliberată 
de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
certificate /aviz liberă practică; Asistent medical 
generalist (PL): diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
în specialitatea postului, minim 6 luni vechime în 
specialitata postului, adeverință pentru partici-
pare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România, certificat/ aviz liberă prac-
tică; Infirmieră debutant (G) -şcoală generală, 
fără vechime în specialitate; Muncitor calificat I 
(G): studii generale, calificare în specialitatea 
postului, vechime în meserie minim 9 ani, autori-
zație RSVTI (ISCIR) însoțită de talon vize pentru 
fochist, minim o recomandare /fişă de evaluare de 
la unul dintre foştii/actualii angajatori; Muncitor 
calificat II (G): studii generale, calificare în speci-
alitatea postului, vechime în meserie minim 6 ani, 
minim o recomandare /fişă de evaluare de la unul 
dintre foştii/actualii angajatori; Muncitor calificat 
III (G): studii generale, calificare în specialitatea 
postului, vechime în meserie minim 3 ani, minim 
o recomandare/fişă de evaluare de la unul dintre 
foştii/actualii angajatori; Muncitor calificat IV 
(G): studii generale, calificare în specialitatea 
postului, fără vechime în meserie, minim o reco-
mandare/fişă de evaluare de la unul dintre foştii/ 
actualii angajatori. Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 13.07.2021, ora 9.00 şi interviul în data 
15.07.2021, ora 9.00, în Str.Căldăruşani, nr.9, 

Sector 1, Bucureşti. Dosarele de concurs vor 
conține documentele prevăzute la art.6 din Hotă-
rârea nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi se pot depune inclusiv până la data 
de 02.07.2021, de luni până joi între orele 9.00-
13.00 şi vineri între orele 08.00-11.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldăruşani, nr. 9, Sector 1. 
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursului, bibliografia şi după caz, tema-
tica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt 
afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet 
www.ana-aslan.ro şi portalul posturi.gov.ro. 
Relații suplimentare la tel.031/805.93.01 -05, int. 
123.

l Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 
„Ana Aslan”, cu sediul în Bucureşti, str.Căldăru-
şani, nr.9, sector 1, Bucureşti, cod fiscal 4283333, 
organizează concurs conform Hotărâre 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, 
cu respectarea condițiilor generale prevăzute la 
art.3 şi specifice în vigoare: -1 post referent de 
specialitate debutant (S) -Compartiment statistică 
şi informatică medicală punct de lucru Otopeni; 
-1 post Șef Serviciu Grad II (S) -Serviciul Tehnic; 
-1 post auditor grad  I (S) economist -Comparti-
ment audit. Condițiile specifice de ocupare a 
posturilor stabilite cu respectare Ordin nr. 
1470/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare şi Ordinul nr. 834/2011  sunt următoarele: 
-Referent de specialitate debutant (S): diplomă de 
licență studii economice, competențe informatice 
utilizare calculator (demonstrate prin certificate /
diplome), fără vechime în specialitate; -Șef 
Serviciu Grad II (S) -Serviciul Tehnic: diplomă de 
licenţă inginer, minim 5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor -department tehnic, minim 5 ani 
experiență în coordonare personal, minim 3 ani 
lucrați în sistemul sanitar, competențe informa-
tice utilizare calculator (demonstrate prin certifi-
cate /diplome); -Auditor grad I (S) economist: 
diplomă de licență în ştiințe economice, vechime 
în specialitate minimum 4 ani, experiență în 
domeniul auditului public intern, certificat de 
atestare a auditorului intern din sectorul public 
emis de Ministerul Finanțelor Publice prin 
Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul 
Public Intern, conform prevederilor Legii 
nr.672/2003 şi Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013, 
perfecționări /specializări în audit public intern. 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.07.2021, 
ora 9.00 şi interviul în data de 16.07.2021, ora 
9.00,  în Str.Căldăruşani, nr. 9, Sector 1, Bucureşti. 
Dosarele de concurs vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din Hotărârea 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi se pot 
depune inclusiv până la data de 02.07.2021, de 
luni până joi între orele 9.00-13.00 şi vineri între 
orele 08.00-11.00, la sediul  Institutului din Str.
Căldăruşani, nr.9, Sector 1. Informaţiile referi-
toare la organizarea şi desfăşurarea concursului, 
bibliografia şi după caz, tematica, calendarul de 
desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul 
Institutului, pe pagina de internet www.
ana-aslan.ro şi portalul posturi.gov.ro. Relații 
suplimentare la tel.031/805.93.01 -05, int.123.                 

l Institutul Naţional de Gerontologie şi Geria-
trie „Ana Aslan”, cu sediul în Bucureşti, str.
Căldăruşani, nr.9,  sector 1, Bucureşti, cod fiscal 

4283333, organizează concurs conform Hotărâre 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, pentru ocuparea următorului post vacant 
contractual, pe perioadă nedeterminată, cu 
respectarea condițiilor generale prevăzute la art.3 
şi a condițiilor specifice în vigoare: -1 post medic 
medină generală -Serviciul de Management al 
Calității Serviciilor de Sănătate: Diplomă de 
licență medic, aviz de liberă practică, un atestat 
de studii coplementare în managementul servici-
ilor de sănătate eliberat de către Ministerul 
Sănătății, iar în cazul în care nu dețin acest 
atestat au obligația de a-l obține în termen de 
maximum un an de la data încadrării şi să facă 
dovada absolvirii unui program de formare în 
domeniul managementului calităţii în sănătate 
recunoscut de ANMCS sau să absolve acest 
program în maximum un an de la data încadrării 
în cadrul structurii, fără vechime în specialitate. 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 
26.07.2021, ora 9.00 şi interviul în data de 
28.07.2021, ora 9.00,  în Str.Căldăruşani, nr.9, 
Sector 1, Bucureşti. Dosarele de concurs vor 
conține documentele prevăzute la art.6 din Hotă-
rârea 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi se pot depune inclusiv până la data 
de 02.07.2021, de luni până joi între orele 9.00-
13.00  şi vineri între orele 08.00-11.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldăruşani, nr.9, Sector 1. 
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursului, bibliografia şi după caz, tema-
tica, calendarul de desfăşurare a concursului 
sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina de 
internet www.ana-aslan.ro şi portalul posturi.gov.
ro. Relații suplimentare la tel.031/805.93.01 -05, 
int.123.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti organi-
zează concurs în data de 12.07.2021, în temeiul 
legal al H.G. 286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, în vederea ocupării următoa-
relor posturi vacante de natură contractuală de 
execuție: Infirmier/ă: - 1 post în cadrul 
Complexul de servicii „Brânduşa” - Centrului de 
zi „Brânduşa”: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate de 
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, 
disponibilitate de a lucra cu copiii cu dizabilități; 
- 4 posturi în cadrul Centrului de Ingrijire si 
Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabili-
tati “Casa Max”:Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate de 
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, 
disponibilitate de a lucra cu persoane vârstnice; 
- 1 post în cadrul Casa de Tip Familial „Crinul 
Alb”: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru 
candidații cu o vechime în specialitate de cel 
puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, disponi-
bilitate de a lucra cu copiii cu dizabilități; - 1 post 
în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
pentru Persoane Varstnice „Sf. Ana”:Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; pentru candidații cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se 
solicită curs de infirmier, disponibilitate de a 
lucra cu persoane vârstnice; - 4 posturi în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru  

Persoane Adulte cu Dizabilitati “Floarea 
Speranței”: Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în specialitate de 
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, 
disponibilitate de a lucra cu persoane vârstnice; • 
Îngrijitor clădiri: - 1 post în cadrul Complexul de 
servicii „Brânduşa” - Centrul „Casa Soare-
lui”:Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 
post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
pentru Persoane Varstnice Sf. Ana”:Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; - 3 posturi în cadrul 
Centrului de Deservire: Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 1 post în cadrul Creşei 
„Ariel”: Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 
post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta  
pentru  Persoane Adulte cu Dizabilitati “Floarea 
Speranței”:Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
- 1 post în cadrul Complexului de Servicii 
„Unirea” - Centrului de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități „Sf. Lucian”:Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; • Muncitor calificat (bucătar): 
- 1 post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asis-
tenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabilitati 
“Sf.Ana”:Condiții specifice de participare: Studii 
generale, se solicită curs de bucătar, nu se solicită 
vechime în muncă; - 2 posturi în cadrul Creşei 
„Ariel”:Condiții specifice de participare: Studii 
generale, se solicită curs de bucătar, nu se solicită 
vechime în muncă; • Îngrijitor copii: - 13 posturi 
în cadrul Creşei „Ariel”:Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 3 posturi în cadrul Centrului 
de zi „Lizuca”:Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
- 2 posturi în cadrul Centrului de zi „Micul Prin-
ț”:Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 post în 
cadrul Creşei „Cerceluş”:Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 4 posturi în cadrul Creşei 
„Greieraşul”:Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; 
• Muncitor necalificat (ajutor de bucătar): - 1 
post în cadrul Creşei „Ariel”: Condiții specifice 
de participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; • Muncitor necalificat 
(oficiant): - 2 posturi în cadrul Creşei „Arie-
l”:Condiții specifice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în muncă. Candidații 
vor depune personal dosarele de concurs înce-
pând cu data de 17.06.2021 (data publicării 
anunțului)pe o perioadăde 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str. Parfumului, nr 2-4, 
sector 3, Bucureşti, astfel:  L - J: 900-1530, V: 
900-13:00. Documentele solicitate pentru dosarul 
de înscriere la concurs se regăsesc pe site-ul insti-
tutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportu-
nitati-angajare. Concursul va constaîn 3 etape 
succesive: - selecția dosarelor de înscriere, - proba 
practică; - proba interviu. Proba practică şi inter-
viul se susțin din bibliografia afişată pe site-ul 
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/
oportunitati-angajare. Proba practică va avea loc 
în data de 12.07.2021, ora 10.00.  Proba interviu 
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până în data de 16.07.2021, ora 10.00 (în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei practice). Informații suplimentare în ceea 
ce priveste locația unde se va desfășura concursul 
se pot obține la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București organi-
zează concurs în data de 09.07.2021, în temeiul 
legal al H.G. 286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor 
posturi vacante de natură contractuală de 
execuție: • Inspector de specialitate: - 1 post în 
cadrul Creșei „Potcoava”: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență, nu 
se solicită vechime în specialitate; • Referent: - 1 
post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta  
pentru  Persoane Vârstnice “Sf. Ana”: Condiții 
specifice de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat,vechime în 
specialitate 6 ani și 6 luni; • Administrator: - 1 
post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta  
pentru  Persoane Adulte cu Dizabilitati “Floarea 
Speranței”:Condiții specifice de participare: 
Studii medii liceale, absolvite cu diplomă de baca-
laureat, specializare în domeniul economic, 
experiență mininum 1 an, dovedită prin adeve-
rință, fișa post sau orice alt document care să 
ateste experiența în funcția contabil/ adminis-
trator/magaziner; • Supraveghetor de noapte: - 2 
posturi în cadrul Casei de Tip familial „Crinul 
Alb”:Condiții specifice de participare: Studii 
generale, capacitate empatică, rezistență la stres,  
nu se solicită vechime în muncă; • Educator 
puericultor: - 4 posturi în cadrul Creșei „Arie-
l”:Condiții specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, certi-
ficat absolvire curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime 
în specialitate; - 3 posturi în cadrul Creșei „Ghio-
celul”:Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalau-
reat, certificat absolvire curs formare educator 
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 2 posturi în 
cadrul Centrului de zi „Micul Prinț”:Condiții 
specifice de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat 
absolvire curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime 
în specialitate; - 1 post în cadrul Creșei „Cerce-
luș”:Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalau-
reat, certificat absolvire curs formare educator 
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 3 posturi în 
cadrul Creșei „Greierașul”:Condiții specifice de 

participare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat, certificat absolvire curs 
formare educator puericultor/specializat/liceu 
pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; • 
Asistent medical: - 3 posturi în cadrul Creșei 
„Ariel”:Condiții specifice de participare: Studii 
postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, 
specialitatea Medicină Generală/ Pediatrie, cu 
certificat de membru eliberat de  OAMGMAMR 
vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate; - 
1 post în cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta  
pentru  Persoane Vârstnice “Sf. Ana”:Condiții 
specifice de participare: Studii postliceale de 
specialitate absolvite cu diplomă, specialitatea 
Medicină Generală, cu certificat de membru 
eliberat de  OAMGMAMR vizat la zi, nu se soli-
cită vechime în specialitate; - 2 posturi în cadrul 
Creșei „Greierașul”:Condiții specifice de partici-
pare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu 
diplomă, specialitatea Medicină Generală/ Pedia-
trie, cu certificat de membru eliberat de  OAMG-
MAMR vizat la zi, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 1 post în cadrul Creșei „Ghioce-
lul”:Condiții specifice de participare: Studii 
postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, 
specialitatea Medicină Generală/ Pediatrie, cu 
certificat de membru eliberat de  OAMGMAMR 
vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate; • 
Asistent social: - 1 post în cadrul Centrului de 
Consiliere și Resurse:Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență în asis-
tență socială, cu certificat de membru eliberat de  
Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la 
zi, nu se solicită vechime; - 1 post în cadrul 
Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru  
Persoane Adulte cu Dizabilitati “Floarea Speran-
ței”:Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență în asistență socială, cu 
certificat de membru eliberat de Colegiul Nați-
onal al Asistenților Sociali vizat la zi, nu se soli-
cită vechime; • Psihopedagog: - 1 post în cadrul 
Casei de Tip Familial „Crinul Alb”:Condiții 
specifice de participare: Studii superioare știinte 
socio-umane, absolvite cu diplomă de licenţă în 
specializarea psihopedagogie specială, cu atestat 
de liberă practică, capacitate empatică, rezistență 
la stres,  nu se solicită vechime în specialitate; • 
Psiholog: - 1 post în cadrul Centrului de Ingrijire 
si Asistenta  pentru  Persoane Adulte cu Dizabili-
tati “Casa Max”:Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în Psihologie, cu 
atestat de liberă practică, vechime în specialitatea 
studiilor minimum 1 an; - 1 post în cadrul 
Centrului de Consiliere și Resurse: Condiții speci-
fice de participare: Studii superioare de speciali-
tate de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în Psihologie, cu atestat de liberă practică, 
vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; 

• Educator: • 1 post în cadrul Complexului de 
servicii „Brândușa” - Centrului de zi „Brându-
șa”:Condiții specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, certi-
ficat absolvire curs formare educator specializat/
liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specia-
litate; • Șef centru: - 1 post în cadrul Casei de Tip 
Familal „Crinul Alb”: Condiții specifice de 
participare:studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre 
domeniile: sociologie, psihologie sau adminis-
trație publică; Vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 2 ani; Experiență de lucru în centre 
pentru copii cu vârste cuprinse între 1-18 ani,  
minimum 1an, capacitate empatică, rezistență la 
stres; • Muncitor calificat (fochist): - 1 post în 
cadrul Centrului de Deservire:Condiții specifice 
de participare: Studii generale, se solicită curs de 
fochist, se solicită vechime în muncă de minimum 
5 ani; • Șofer: - 2 posturi în cadrul Complexului 
de Servicii „Unirea” - Atelierul de spălătorie 
textilă „Brio Grup”:Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, se solicită Permis de condu-
cere categoria B cu experienţă de cel puţin  10 
ani, disponibilitate pentru a lucra cu program 
prelungit, Aviz psihologic eliberat de către un 
cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor, 
Cazier auto eliberat de Poliţia Rutieră pentru 
ultimii 5 ani; • Medic: − 1 post în cadrul Servi-
ciului Evaluare Complexă pentru Persoane 
Adulte cu Handicap: Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență in specialitatea Medicină 
Generală/Medicină Internă/Expertiză capacitații 
de muncă; drept de libera practica; asigurare 
Malpraxis, vechime în specialitatea studiilor 
minimum 1 an; Candidații vor depune personal 
dosarele de concurs începând cu data de 
17.06.2021 (data publicării anunțului)pe o perioa-
dăde 10 zile lucrătoare, conform legislației în 
vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfu-
mului, nr 2-4, sector 3, București, astfel: L - J: 
9:00-15:30, V: 9:00-13:00. Documentele solicitate 
pentru dosarul de înscriere la concurs se regăsesc 
pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare.  Concursul va 
constaîn 3 etape succesive: - selecția dosarelor de 
înscriere, - proba scrisă; - proba interviu. 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 09.07.2021, ora 10.00.  Proba 
interviu până în data de 15.07.2021, ora 10.00 (în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise). Informații suplimentare în ceea ce 
priveste locația unde se va desfășura concursul se 
pot obține la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862.

CITAȚII
l Șarpe Florinel Adrian și Șarpe Alin Valentin 
sunt citați în calitate de pârâți pentru a se 
prezenta la Judecătoria Craiova, str. A.I. Cuza, 
nr. 30, în data de 05.07.2021, ora 11.00, în proces 
cu Șarpe Atena Tatiana pentru partaj succesoral, 
dosar 16506/215/2019.

l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela 
(Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, 
camera sala nr. 3, complet C2, în ziua de 24 iunie 
2021, ora 09.00, în calitate de pârâte, în proces cu 
Consiliul Local Tulcea -Direcția Întreținere și 
Administrare Patrimoniu, în calitate de recla-
mant în dosar nr. 3909/327/2021.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, pârât în 
dossarul nr. 1131/280/2013* la Judecătoria 
Pitești, la termenul din 17.06.2021, complet C4-2, 
în proces cu Ștefan Maria și alţii, având ca obiect 
partaj judiciar.

l Bumbia Ana este citată pentru data de 
08.07.2021, ora 09.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Bumbia Ana este introdusă în cauză în 
calitate de moștenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

l Sonea Saveta este citată pentru data de 
08.07.2021, ora 09.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză în 
calitate de moștenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

l Ursan Elena este citată pentru data de 08.07.2021, 
ora 09.00, la Judecătoria Săveni, în dosar nr. 
2264/297/2017, având ca obiect fond funciar. Ursan 
Elena este introdusă în cauză în calitate de moșteni-
toare după Frunzete Petrea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Giarmata, judeţul Timiș.

l Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Bârlad, str.Vasile Milea, nr.2, 
bl.P1, sc.B, p.27, jud. Vaslui, pentru termenul din 
07.10.2021, la Judecătoria Bârlad, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 7807/189/2018, având ca 
obiect dezbatere succesiuni succesive rămase de 
pe urma defuncților Răducanu Ion, Răducanu 
Elena, Cnp: 2520317370061 și Răducanu Elena, 
Cnp: 2191121370041 și partaj succesoral -ieșire 
din indiviziune, reclamanta Răducanu Ioana.

l  Judecatoria Sannicolau Mare dosar 
3511/295/2020 parata Tunyogi Violeta Ioana cu 
ultimul domiciliu cunoscut in com. Dudestii 
Vechi nr. 203 jud.Timis in prezent cu domiciliul 

necunoscut este chemata la aceasta instanta 
pentru data de 22 septembrie 2021 ora-9.00 
cam.5 in proces cu reclamantul Novak Mihai jr 
pentru reziliere contract. Presedinte Mota Adrian 
grefier Rejep Mirela.

l Alexe Doru- CNP 1660414170313, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Galați, str.Furnaliștilor, 
nr.5, bloc G2, sc.1, ap.5, a dispărut în anul 2005, 
de pe împingătorul de barje „Isaccea 16” în timp 
ce se afla în așteptare în portul Novi-Sad din 
Serbia, iar de atunci nu mai este nicio știre. Dacă 
dețineți informații despre Alexe Doru vă rugăm 
să vă adresați Judecătoriei Galați sau Inspectora-
tului Județean de Poliție.

l Racz Gheorghe si Racz Ana sunt citati in 
22.06.2021 ora-12:00 la Judecatoria Turda in 
D.C.nr. 8001/328/2020 pt. prestatie tabulara.

DIVERSE
l Informaţii 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: 
Autoritatea finanțatoare, Comuna Șimian, cu 
sediul în comuna Șimian, str.DE70, nr.64, județul 
Mehedinți, telefon/fax 0252/338.693, e-mail: clsi-
mianmh@gmail.com. Autoritatea finanțatoare, 
Comuna Șimian, face cunoscut Programul anual 
al finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Comunei Șimian pe anul 2021 
pentru activități nonprofit pentru domeniiul: 
Culte religioase, în condițiile prevăzute de Legea 
nr. 350/2005, în valoare totală de 72.000 Lei.    

l Anunț prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: 
SIBIUDenumire UAT: Șeica Mare, Sector cadas-
tral: 5 și 43. Oficiul De Cadastru Și Publicitate 
Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 5 și 43 pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 25.06.2021. Data 
de sfârșit a afișării: 24.08.2021. Adresa locului 
afișării publice: Comuna Șeica Mare, str. Șoseaua 
Sibiului, nr. 415,  județul Sibiu. Repere pentru 
identificarea locației: Primăria Comunei  Șeica 
Mare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Șeica Mare de luni până vineri între orele 
8.00 – 16.00 și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Unitatea Administrativ- teritorială Nicolae 
Bălcescu cu sediul în str. Principele Mihai nr.37, 
comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 
18, 19 și 20 începând cu data 16.06.2021 timp de 60 
de zile, la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii sau de alți deținători, la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: 
BACĂU. Denumire UAT: Coțofănești. Sectoare 
cadastrale: 49, 63. OCPI BACĂU anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.49, 63, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art.14, alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Data de început a afișării: 16.06.2021. 
Data de sfârșit a afișării: 16.08.2021. Adresa locului 
afișării publice: Sediul Primăriei Coțofănești. 
Repere pentru identificarea locației: zona centrală. 
Cererile de rectificare ale documetelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Coțofă-
nești. Alte indicații utile pentru cei interesați: d-na 
inginer Moisa Veta. Informații privind Programul 
Național de Cadastru și Carte Funciară pentru anii 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

l S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de a nu se efectua evaluarea 
impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Relocare colector gaze XOB Colibasi, 
aria sondei 807 Ticleni”, propus a fi amplasat in 
localitatea Ticleni, extravilan, jud.Gorj, Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Gorj, din 
Mun.Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76,in zilele de luni pina 
vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgj.anpm.ro Publicul 
interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile 
de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l SC Irish Pub Concept SRL sediul în str. Smârdan, 
nr. 23-25, sector 3, București,  înregistrată la ONRC-
ORCTB cu CUI nr. 24721179 informează pe cei 
interesanți că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activitatea restaurant. 
Desfășurată în str. Smârdan, nr. 23-25, sector 3, 
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București. Informații se pot solicitA la sediul Agen-
ției Pentru Protecția Mediului București din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei LUKOIL), între orele 9:00-12:00, 
de luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M București în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l În dosarul civil cu nr. 1439/210/2021 al Judecă-
toriei Chișineu Criș, termen 02.09.2021, având ca 
obiect uzucapiunea, reclamanta Muntean Floare, 
solicită ca în vederea înscrierii dreptului său de 
proprietate dobândit prin prescripţia achizitivă: 
emitere în temeiul disp. Art.130 alin.2 din 
Decretul lege nr.115/1938 ca modificările ulteri-
oare, cota de 1/2 din imobilul teren +casă înscris 
în CF 300958 Pilu, provenit din conversia CF 1 
Pilu, nr. Top. 1 Pilu situat în intravilanul comunei 
Pilu nr.1, jud.Arad, având ca ultim proprietar 
tabular înscris asupra cotei de 1/2 de sub B.1. pe 
defuncta Otlăcan Sofia, decedata la data de 
30.06.1982. Toţi cei interesaţi în cauză pot 
formula opoziţii la prezenta somaţie, în termen 
de 30 de zile de la publicare și respectiv afișarea 
somaţiei, în dosar cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în conform. 
Art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen 
de afișare pe o durată de 30 de zile.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Luduș sub nr. 470/251/2021, reclamanta Pârlea 
Elena, domiciliată în Aţintiș, nr.141, jud.Mureș, 
invocă în numele antecesorilor săi posesori, Matei 
Ioan și Matei Elena, dobândirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asubra imobilului 
situat la adresa administrativă Aţintiș, nr.76, jud.
Mureș, în suprafaţă de 1.016mp, înscris CF nr. 
51130 (CF vechi 356 Aţintiș), nr. top. 693/17, 
Aţintiș. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să formu-
leze opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii în termen de 1 lună 
de la emiterea celei din urmă publicaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Universalcoop S.R.L. Str. serg. Nuţu Ion 
nr. 8-10, sector 5, București, tel. 0745.11.90.72; 
Fax 021.310.63.51, Nr. Reg. Com. J40/5336/1991, 
C.U.I. RO404793, Capital social: 661.410 Lei 
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. 
Universalcoop S.R.L., în temeiul prevederilor 
Actului Constitutiv Actualizat și a prevederilor 
Legii 31/1990 republicată, convoacă la sediul 
societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, 
București, Adunarea Generală a Asociaţilor pe 
data de 20 Iunie 2021 ora 8.00 cu următoarea 
ordine de zi: 1). Desemnarea persoanei/ persoa-
nelor care vor avea drept de unică semnătură 
pentru efectuarea oricăror operațiuni în relația 
S.C. Universalcoop S.R.L. cu Banca Garanti 
Bank S.A., fără limită de sumă, dispuse la 
ghișeele băncii sau în orice alt mod (cum ar fi 
mijloacele electronice), inclusiv pentru încheierea 
documentelor contractuale, în baza cărora S.C. 
Universalcoop S.R.L. va beneficia de produse și 
servicii bancare. 2). Desemnarea persoanei/ 
persoanelor care vor avea drept de unică semnă-
tură pentru efectuarea oricăror operațiuni în 
relația S.C. Universal  Royal Invest S.R.L. cu 

Banca Garanti Bank S.A., fără limită de sumă, 
dispuse la ghișeele băncii sau în orice alt mod 
(cum ar fi mijloacele electronice), inclusiv pentru 
încheierea documentelor contractuale, în baza 
cărora S.C. Universal Royal Invest S.R.L. va 
beneficia de produse și servicii bancare. În cazul 
neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, 
a doua convocare AGA va avea loc pe data de 21 
Iunie 2021 ora 8.00 la sediul societății din Str. 
serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, București cu 
aceeași ordine de zi, fără altă notificare a asocia-
ţilor. Administratori, Hanganu A. Eugen– Cris-
tian, Oros Iuliana Cristina.

LICITAȚII
l ANAF intenţionează să închirieze cabină 
control vamă PFT Bechet. Detaliile complete pot 
fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Info 
ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri și servicii”.

l ANAF intenţionează să închirieze spațiu 
amenajat, platformă betonată, pentru depozi-
tarea bunurilor confiscate în materie penală și 
civilă, în scopul valorificării bunurilor, la nivelul 
D.G.E.S.C.S.-D.O.V.B.C.-S.T.V.B. nr. 6. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, 
sectiunea “Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anun-
ţuri de achiziţie de bunuri și servicii”.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în 
mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de 
25.06.2021, ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț alimentație 
publică din incinta Clubului Nautic și de Agre-
ment „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar supra-
fața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face de la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în 
mun. Slatina, str. Bld.  Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact Cirstea 
Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la 
sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până 
la data de 24.06.2021, ora 12.00.

l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd. 
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de achizitie: 
prestare servicii cu buldoexcavator. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in 
“Documentatia de achizitie”. Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 
18.06.2021 ora 16:00, pe baza de cod unic de acces, 
ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru evalu-

area ofertelor: pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data de  23.06.2021, ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
23.06.2021, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN 
S.A. Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0751048290.

l Almyo SRL, societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata 
in Ploiesti, Str. Corlatesti, nr. 17, Judetul 
Prahova, compusa din 3 constructii cu destinatia 
industriala, dupa cum urmeaza: - Constructia 
C1-Hala nr. 1, cu regim de inaltime P, avand o 
suprafata construita la sol de 315 mp; - 
Constructia C2-Hala nr. 2, cu regim de inaltime 
P, avand o suprafata construita la sol de 230 mp; 
- Constructia C3-Sediu administrativ, cu regim 
de inaltime P+1, avand o suprafata construita la 
sol de 75 mp, suprafata utila parter 63,70 mp, 
suprafata utila etaj 91,05 mp. Terenul pe care 
sunt edificate constructiile mai sus mentionate, 
are o suprafata de 7500 mp si nu face obiectul 
vanzarii. Pretul total de vanzare este de 117.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul 
lichidatorului judiciar in data de 25.06.2021 ora 
12:00, iar in cazul in care bunul nu va fi valori-
ficat, aceasta este reprogramata pentru data de 
28.06.2021, 30.06.2021, 02.07.2021, 05.07.2021, 
07.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021, 14.07.2021, 
16.07.2021, 19.07.2021, 21.07.2021, 23.07.2021, 
26.07.2021, 28.07.2021, 30.07.2021, 02.08.2021, 
04.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al News & More 
SRL, desemnat prin Încheierea de ședinţă din data 
de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, 
Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea News & More SRL, constand 
in  Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ, 
Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD 
DTK-1300, Smartview HD, Laptop Dell vostro 
3300 core I3 (6 bucati ), Laptop Dell Inspiron n 
5010(4 bucati),  Desktop Dell optiplex980 core i5, 
Laptop Dell vostro 3300 core i5, in valoare totala 
de  3248,21 RON. Vanzarea bunurilor mobile apar-
tinand societatii falite se va organiza in data de 
24.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunurile mobile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie menti-

onate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00.Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Subscris SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele 
de identificare din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al South-West Logistic Park SRL, 
desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 
17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov - Sectia Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea South-West Logistic Park 
SRL, constand in mijloace de transport: 
Volkswagen Golf, AC Break, 2008, BENZINA, in 
valoarea de 1.320 euro exclusiv TVA, IVECO 
65C15 DAILY, camion, 2004, motorina in valoarea 
de 6.660 EURO exclusiv TVA, Jeep Wrangler, AE 
Cabriolet, 2011, motorina, in valoarea de 12.300 
EURO exclusiv TVA si Volkswagen Transporter, 
BB Furgon, 2011, motorina, in valoarea de 3.180 
EURO exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va organiza in data 
de 24.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale in 
datele de 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 
22.07.2021, 29.07.2021, 05.08.2021, 12.08.2021, 
19.08.2021, 26.08.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc 
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 400 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81/0721.236.313.

l Debitorul GS INVESTMENT SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI 
ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare, urmatorul 
bun mobil: Masina de spalat Tonello -Depreciere 
totala 98%. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
bunul mobil apartinand debitoarei GS INVEST-
MENT SRL reprezinta 30% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare, 
respectiv 1003.8 Euro Exclusiv TVA. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru bunul mobil este de 100,00 
Lei inclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO38 

BREL 0002 0024 7309 0100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunu-
rile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726  deschis la ING BANK –Sucur-
sala Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia 
din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru bunul mobil apartinand debitoarei 
GS INVESTMENT SRL, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 01.07.2021, ora 15:00, 
iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
08.07.2021;  15.07.2021; 22.07.2021, 29.07.2021; 
ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relat i i  supl imentare  sunati  la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Direcţia Naţională de Probaţiune, cu sediul în 
București, str.Apolodor, nr.17, sector 5, dema-
rează procedura de închiriere a unui spaţiu 
pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Proba-
ţiune Constanţa. Documentaţia de atribuire a 
contractului de închiriere este pusă la dispoziţia 
persoanelor interesate de către Direcţia Econo-
mică -Compartimentul Achiziţii Publice din 
cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, camera 
40, etajul 6, între orele 08.00-16.30, persoană de 
contact -Simona Chiriţă, telefon 0738.672.618, 
e-mail: simona.chirita@just.ro sau se poate regăsi 
pe site-ul www.just.ro, accesând secţiunea Infor-
maţii de interes public/achiziţii publice. Ofertele 
vor respecta cerinţele tehnice din documentaţia 
de atribuire. Criteriul de atribuire al contractului 
de închiriere este „cel mai mic preţ/metru 
pătrat”, aplicat ofertelor care îndeplinesc toate 
cerinţele de selecţie și calificare solicitate. Durata 
contractului de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii prin act adiţional pentru o perioadă 
de încă 5 ani. Ofertele pot fi depuse până la data 
de 05.07.2021, ora 10.00, la secretariatul Direcţiei 
Naţionale de Probaţiune.

PIERDERI
l Pierdut certificat international de conducator 
ambarcatiune de agrement clasa D nr. 12840 
eliberat de Autoritatea Navala Romana la data 
de 01.08.2006, pe numele Munteanu Renato. Se 
declara nul.

l SC ALS TRANS S.R.L. cu sediul in Filipestii 
de Padure, Str. Principala, Nr. 19A, Judetul 
Prahova, declara pe propria raspundere pierdea 
documentelor de control pentru transportul 
rutier contra cost de persoane prin servicii ocazi-
onale in trafic national cu numerele: 79995, 
79994 , 79993, 93296, 93320, 86393, 86394, 
93052, 93051, 93050, 93049 si din documentul de 
control nr. 93297 foile 01, 02, 03, 20, 24, din docu-
mentul nr. 102385 foaia 01. Din documentul de 
control pentru transport rutier in UE cu nr. 
2024132 foaia cu nr. 01. Din documentul de 
control interbus cu nr. 12058 foile nr: 01,02,03. 
Societatea declara documentele pierdute nule.


