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l Angazej menajeră, CV-urile se pot transmite pe adresa
de email: chad_khalil@hotmail.com. Alte informații
suplimentare la numărul de telefon 0722.308.343.
l Cooperativa Agricola VIA Domnului-Cooperativa
Agricola, anunta vacantarea unui post de asistent relatii
publice si comunicare(studii medii). CV-urile se pot
depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la
data de 22.10.2021.
l Tănăsică N. Oana-Cristina - Cabinet de Avocat, anunta
vacantarea unui post de menajera. CV-urile se pot depune
la adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de
22.10.2021.
l SC Summer Trading SRL, având CUI: 4172742, cu
sediul în Loc.Câmpulung, Municipiul Câmpulung, Str.
Traian, Nr.41, Județ Argeș, angajează: Mașinist la mașini
pentru terasamente (ifronist) cu COD COR 834201- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba
engleză, cunoștințe în construcții. Selecția are loc în data
de 22.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Jamed Foods SRL angajăm bucătar full-time
specific francez. Detalii tel.0742.891.476.
l SC Super Gastro SRL, cu sediul în loc.Brașov, jud.
Brașov, este în căutarea unor persoane cu cel puțin 2 ani
experiență, în vederea angajării pe pozițiile de: ajutor
ospătar, cod COR: 513101 (1 poziție liberă, studii medii,
limba engleză și limba română), și ajutor bucătar, cod
COR: 941101 (1 poziție liberă, studii generale, limba
engleză). Pentru informații suplimentare și programarea
interviurilor ne puteți contacta la nr.de tel.0728.974.878 și
e-mail: adrian.dragomir63@gmail.com, în perioada
21.10-25.10.2021, în intervalul orar 09.00-15.00!
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 Referent de specialitate gradul I(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 15.11.2021, ora 10.00
și interviul în data de 19.11.2021, ora 10.00. Condiţii:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor necesare
funcției de execuție în domeniul economic; 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 04.11.2021, ora 14.00. Relaţii
suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
l Anunţ. Serviciul public apă canal Fărcașa organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale
vacante de muncitor, pe perioadă nedeterminată. Condiții
specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: 10
clase/medii; minim 1 an vechime în muncă. Proba scrisă
a concursului se va desfășura la data de 11.11.2021, ora
10.00. Dosarele de concurs se vor depune până la data de

05.11.2021, ora 10.00, la sediul Serviciului public apă,
canal Fărcașa, str.Independenței, nr.59, judetul Maramureș. Informații suplimentare se pot obține la sediul
Serviciului public apă, canal Fărcașa, telefon:
0262.266.001. Șef serviciul public apă canal Fărcașa,
Claudiu MARINCA.
l Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”, cu sediul în
oraș București, str.Bacău, nr.1, sector 5, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de: muncitor calificat, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 10.11.2021, ora 10.00; -Proba practică în
data de 10.11.2021, ora 12.00; -Proba interviu în data de
10.11.2021, ora 14.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale+școala de meserii; -vechime minim 3 ani
ca muncitor calificat. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale „Petrache
Poenaru”. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru”, persoană de contact: Donosa
Claudia, telefon: 0799.214.705.
l Anunț. Anunțul Inspectoratului de Poliție Județean
Hunedoara nr.173742 din data de 13.10.2021 privind
organizarea concursului pentru ocuparea, cu personal
recrutat din sursă externă, a 6 posturi vacante de personal
contractual, după cum urmează: -muncitor calificat IV-I,
poziţia 76 din statul de organizare al inspectoratului, la
Serviciul Logistic -Tehnic; -muncitor calificat IV-I, poziţia
82 din statul de organizare al inspectoratului, la Serviciul
Logistic -Biroul administrarea patrimoniului imobiliar și
intendență; -muncitor calificat IV-I, poziţia 871 din statul
de organizare al inspectoratului, la Poliția orașului Hațeg
-Deservire; -îngrijitor, poziţia 602 din statul de organizare
al inspectoratului, la Poliția municipiului Lupeni -Deservire, se modifică și se completează după cum urmează:
1.Secțiunea I „Posturi scoase la concurs” se modifică
astfel: Pentru postul de muncitor calificat IV-I, poziţia 82
din statul de organizare al inspectoratului, la Serviciul
Logistic -Biroul administrarea patrimoniului imobiliar și
intendență: -Nivelul studiilor: -pregătirea de bază: studii
medii cu diplomă de bacalaureat sau pregătire prin şcoala
de arte şi meserii /şcoală profesională finalizată cu
examen de certificare a calificării profesionale; -pregătire
de specialitate: cursuri sau atestate în domeniile: instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze/instalaţii de încălzire centrală/
instalații de gaze/instalații pentru construcţii și de gaze.
Sunt exceptați de la această cerință cei care au pregătire
prin şcoala de arte şi meserii/şcoala profesională finalizată cu examen de certificare a calificării profesionale în
aceste domenii. Şeful Inspectoratului, Comisar-şef de
poliţie Bîrlea Ovidiu-Gabriel.
l Liceul Teoretic CA Rosetti, cu sediul in București, str.
G. Garibaldi nr.11, sector 2, organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată
şi completată de H.G. nr. 1027/2014 și OUG 90/2017 în
cadrul instituţiei a următorului post contactual: 1.) 0,5
post vacant contractual pe perioadă nedeterminată de
Administrator Financiar cu Indemnizație de Conducere.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru- Administrator Financiar cu Indemnizație de Conducere:
Nivelul studiilor= Superioare Economice. Vechime în
învățământ şi specialitatea studiilor necesare ocupării
postului= minim 5 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă în data de 12.11.2021 ora 12,
-Proba practică în data de 15.11.2021 ora 12, -Proba
interviu în data de 17.11.2021 ora 12. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de

concurs este 05.11.2021 ora 16, la sediul Liceului Teoretic
CA Rosetti. Date contact: Runcan Sica= telefon:
0212304873.
l Școala Gimnazială Maria Rosetti, cu sediul în București, str. G. Garibaldi nr.3, sector 2, organizează concurs
pentru ocuparea în conformitate cu H.G. nr. 286/2011
modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014 și OUG
90/2017 în cadrul instituţiei a următorului post contactual: 1.) 0,5 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar cu Indemnizatie de
Conducere. Condiţii specifice de participare la concurs
pentru- Administrator Financiar cu Indemnizatie de
Conducere: Nivelul studiilor= Superioare Economice.
Vechime în invatamant si specialitatea studiilor necesare
ocupării postului= minim 3 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba scrisă în data de
12.11.2021 ora 10, -Proba practică în data de 15.11.2021
ora 10, -Proba interviu în data de 17.11.2021 ora 10. Data
limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 05.11.2021 ora 16, la sediul Școlii
Gimnaziale Maria Rosetti. Date contact: Cuciureanu
Georgeta= telefon: 0212305276.
l Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucureşti,
anunţă concurs de recrutare organizat în data de
12.11.2021, ora 11.00, proba scrisă şi în data de
17.11.2021, ora 11.00, proba interviului pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: -1
post de inspector de specialitate, gradul profesional I, la
Biroul Achiziţii Publice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă; -studii universitare de masterat; -certificat/atestat expert achiziţii
publice; -vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani și
6 luni; -1 post de inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Juridic: -studii universitare de licenţa
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
juridic; -studii universitare de masterat; -vechimea în
specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni; -1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional IA, la Serviciul Contabilitate Buget: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
economic; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani
şi 6 luni. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, în perioada
22.10.2021-04.11.2021. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei și pe pagina de
internet a instituţiei: http://adp-sectorl.ro. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, telefon:
021.96.60.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj organizează concurs în data de 17.11.2021,
ora 10.00 (proba scrisă) şi 23.11.2021 (proba de interviu)
la Cantina din cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu
nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34/Sala de ședințe a Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34,
în funcție de numărul de candidați, pentru ocuparea a 5
(cinci) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii
contractuale de execuţie după cum urmează: 1. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical cu studii postliceale la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a
copiilor “Tineretul” - Rovinari; 2. un post corespunzător
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funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical cu
studii postliceale la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg. Jiu - Apartamentul de tip
familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor “Rovinari” - Rovinari; 3. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de asistent medical cu studii
postliceale la Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de tip familial
destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor “Primăverii” Motru; 4. un post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu studii postliceale la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu - Centrul de primire în regim de urgenţă Tg.Jiu; 5. un post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu studii postliceale la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu - Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru mama şi copilul, victime ale violenţei domestice.
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: a)
absolvent(ă) studii postliceale sanitare absolvite cu
diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea
”asistent medical generalist”; b) posesor al certificatului
de membru O.A.M.G.M.A.M.R.- asistent medical generalist, avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalist, avizat și valabil la
data concursului, sau de adeverință pentru participare la
concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R; c) minimum 3
ani vechime în funcția de asistent medical generalist /
specialitatea autorizată de liberă practică. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 21.10.2021–03.11.2021,
inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, din Târgu Jiu,
strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – sediul
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Berlescu Flabelia-Patricia, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică
- secretar comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău
cu sediul în Durău, comuna Ceahlău, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef
birou și a unui post vacant de referent (agent de teren)
treapta profesională debutant, studii medii. Condiții de
participare șef birou: Studii postuniversitare în domeniul
științelor naturii. Experiență în implementarea proiectelor europene de mediu. Specialist în arii protejate.
Vechime în domeniu de min. 6,5 ani. Condiții de participare referent (agent de teren) treapta profesională debutant: Studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Concursul se va desfășura în ziua de 24 noiembrie 2021,
ora 11.00 la sediul Direcției de Administrare a Parcului
Național Ceahlău din stațiunea Durău, comuna Ceahlău,
județul Neamț. Dosarul pentru participarea la concurs se
va depune la sediul Direcției de Administrare a Parcului
Național Ceahlău până la data de 5.11.2021, ora 16.00 și
va conține documentele menționate in H.G. nr. 286 din 23
martie 2011 (actualizată), secțiunea a 2-a, art.6. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Directiei de
Administrare a Parcului National Ceahlau, la telefon
0233 256600, sau pe site-ul parcului www.ceahlaupark.ro
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
2 posturi vacante de muncitor calificat IV -I (lăcătuş

S.N.G.N. „ROMGAZ” S.A. - SUCURSALA TRANSPORT TEHNOLOGIC ªI
MENTENANÞÃ TG. MUREª, cu sediul în Tg. Mureº , str. Barajului nr. 6,
organizeazã licitaþie pentru vânzare :
- piese noi pentru urmãtoarele tipuri de autovehicule ºi utilaje: ARO, DACIA,
DAEWOO, FORD, NISSAN, RABA, RENAULT, U650.
Listele cu piese ºi preþurile de vânzare se pot consulta pe site-ul
www.romgaz.ro ºi la sediul Sucursalei.
Taxa de participare este de 20 lei ºi se achitã la caseria Sucursalei.
Garanþia de participare va fi 10% din preþul de pornire a bunului.
Ghidul participantului este afiºat la sediul Sucursalei, Tg. Mureº, str. Barajului,
nr. 6 ºi pe site-ul www.romgaz.ro secþiunea achiziþii/ licitaþii - licitaþii vânzare.
Informaþii la telefon 0755064173 ºi pe site-ul www.romgaz.ro în secþiunea
dedicatã.
Licitaþia va avea loc în data de 05.11.2021, ora 10:00, la sediul STTM, Str.
Barajului, nr. 6, din Târgu Mureº.
mecanic) (personal contractual cu studii gimnaziale şi
calificare de lăcătuş mecanic) din cadrul Bazei de depozitare -întreţinere armament geniu chimic Codlea, jud.
Braşov. Se solicită vechime în muncă de minim 5 ani, iar
în specialitate de 1 an. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021,
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector
5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int. 30434 sau
la sediul Centrului de pregătire şi recuperare/refacere a
capacităţii de muncă Excelsior Braşov, str. Matei Basarab
nr. 41-43, jud. Braşov. Concursul se va desfăşura la sediul
direcţiei din mun. Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 10B,
sector 6 şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 1.
Proba practică: 16.12.2021, ora 10.00; 2. Interviul:
22.12.2021, ora 10.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00–15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 - Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina
de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului echipament, acţiuni de protocol şi
prestări servicii: -1 post de muncitor calificat IV-I
(croitor), poz. 862 -studii gimnaziale şi calificare de
croitor; nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate; -1 post de muncitor calificat IV-I (călcător), poz. 875
-studii gimnaziale şi calificare de operator spălător textile;
nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate; -2
posturi de muncitor calificat IV-I (spălător textile), poz.
871 şi poz. 877 -studii gimnaziale şi calificare de operator
spălător textile; nu se solicită vechime în muncă şi/sau
specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. Bucureşti, str.
Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, et.1, tel.: 021.303.70.80, int.
30434. Concursurile se vor desfăşura la sediul Direcţiei
asigurare logistică integrată din mun. Bucureşti, str.
Leaota nr. 2A, sector 6 şi vor consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică: 08.12.2021. Ora de
desfăşurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (spălător textile) -ora 09.00; -pentru postul de

muncitor calificat IV-I (călcător) -ora 12.00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (croitor) -ora 15.00. 2.
Interviu: 14.12.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru
posturile de muncitor calificat IV-I (spălător textile) -ora
09.00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (călcător)
-ora 12.00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I
(croitor) -ora 15.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina
de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului Planificare Situații Excepționale și
Dispecerat: Pentru Centrul de pregătire şi recuperare/
refacere a capacităţii de muncă “Paul Greceanu” Bucureşti: -4 posturi de paznic, poziţiile 68/a, 68/b, 68/c şi 68/d
- studii gimnaziale şi atestat profesional de paznic/agent
de pază/agent de securitate. Pentru Clubul Excelsior
Bucureşti: -1 post de paznic, poziţia 69/d - studii gimnaziale şi atestat profesional de paznic/agent de pază/agent
de securitate; Pentru Centrul de pregătire şi recuperare/
refacere a capacităţii de muncă Braşov: -5 posturi de
paznic, poziţiile 73, 73/a, 73/b, 73/c şi 73/d - studii gimnaziale şi atestat profesional de paznic/agent de pază/agent
de securitate; Pentru Baza de pregătire şi recuperare/
refacere a capacităţii de muncă Turist (Predeal): -5
posturi de paznic, poziţiile 74, 74/a, 74/b, 74/c şi 74/d studii gimnaziale şi atestat profesional de paznic/agent de
pază/agent de securitate. Nu se solicită vechime în muncă
şi/sau în specialitate pentru nici unul dintre cele 15
posturi scoase la concurs. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021,
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun.
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, et.1, tel.:
021.303.70.80, int. 30434 sau la sediul Centrului de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă Excelsior Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43, jud. Braşov
(pentru posturile de la Braşov şi Predeal). Concursul se va
desfăşura la sediul Clubului Excelsior din mun. Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr.24, sector 1 şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă scrisă: 16.12.2021 -ora

ANUNȚURI
09.00; 2. Interviu: 22.12.2021 -ora 09.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti, str.
Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

raţii) -ora 14.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de
participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica
se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 –15.00,
la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse
Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din
mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului exploatare auto: -2 posturi de șofer II-I,
poz. 1071 și 1072 -studii gimnaziale şi permis de conducere auto valabil cel puțin pentru categoriile B și C; nu se
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -1 post de
muncitor necalificat II-I (spălător auto), poz. 1131 -studii
gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă şi/sau în
specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu sediul
în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corpul B,
etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se
vor desfăşura la sediul direcţiei din mun. Bucureşti, Bd.
Timișoara nr. 10B, sector 6 şi vor consta în susţinerea
următoarelor probe: Proba practică: 08.12.2021. Orele
de desfăşurare a probei: -pentru posturile de șofer II-I
-ora 09.00; -pentru postul de muncitor necalificat
(spălător auto) -ora 13.00. Interviul: 14.12.2021. Orele de
desfăşurare a probei: -pentru posturile de șofer II-I -ora
09.00; pentru postul de muncitor necalificat (spălător
auto) -ora 13.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile
de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina
de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului hrănire astfel: -Pentru Biroul hrănire
centre și baze de pregătire refacere /recuperare a capacității de muncă - Clubul Excelsior Bucureşti: -4 posturi de
muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 575, 584, 589 și 590
- studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de ospătar;
nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -1 post
de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 571 -studii
gimnaziale și curs/calificare în meseria de bucătar; nu se
solicită vechime în muncă și/sau specialitate; -Pentru
Bufete și asigurare misiuni: -1 post de muncitor calificat
IV-I (bucătar), poz. 778 - studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de bucătar; nu se solicită vechime în
muncă și/sau specialitate; -1 post de muncitor de necalificat II-I, poz. 829 studii gimnaziale; nu se solicită vechime
în muncă; -Pentru Centrul de pregătire refacere/recuperare a capacității de muncă Excelsior Brașov: -1 post de
muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 739 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de bucătar; nu se solicită
vechime în muncă și/sau specialitate. Pentru înscriere,
candidaţii vor prezenta dosarul de concurs secretarului
comisiei de concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu sediul
în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corpul B,
etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int. 30434 sau la sediul
Centrului de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii
de muncă Excelsior Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43,
jud. Braşov (pentru postul de la Braşov). Concursurile se
vor desfășura la sediul Clubului Excelsior din mun. București, str. Știrbei Vodă nr. 24, sector 1 și vor consta în: Proba
practică: 08.12.2021. Orele de desfăşurare a probei:
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar) -ora
09.00; -pentru posturile de muncitor calificat IV-I
(bucătar) -ora 12.00; -pentru postul de muncitor necalificat II-I -ora 15.00. Interviul: -14.12.2021. Orele de desfăşurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (ospătar) -ora 09.00; -pentru posturile de muncitor
calificat IV-I (bucătar) -ora 12.00; -pentru postul de
muncitor necalificat II-I -ora 15.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare,
bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00 –15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434
-Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de
pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro,
secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului fabricaţie şi mentenanţă utilaje: -1 post
de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi
reparaţii), poz. 930 -studii gimnaziale şi calificare în
meseria de electrician de întreţinere şi reparaţii; nu se
solicită vechime în muncă şi/sau specialitate; -1 post de
muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje
industriale, de construcţii şi agricole), poz. 937 -studii
gimnaziale şi calificare în meseria de lăcătuş montator
pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole; nu se
solicită vechime în muncă şi/sau specialitate; -4 posturi de
muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi
reparaţii universale), poz. 958, 959, 962 şi 963 -studii
gimnaziale şi calificare în meseria de lăcătuş mecanic de
întreţinere şi reparaţii universale; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021,
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun.
Bucureşti, str. Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, et. 1, tel.:
021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor desfăşura la
sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din mun.
Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 10B, sector 6 şi vor consta în
susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
06.12.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru posturile
de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere
şi reparaţii universale) -ora 09.00; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje
industriale, de construcţii şi agricole) -ora 11.00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere
şi reparaţii) -ora 14.00. 2. Interviu: 10.12.2021. Ora de
desfăşurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale) -ora 09.00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de
construcţii şi agricole) -ora 11.00; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (electrician de întreţinere şi repa-
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l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
6 posturi de personal contractual -îngrijitor (cu studii
gimnaziale şi minim un an vechime în muncă), prevăzute
la Serviciul investiţii şi administrare patrimoniu imobiliar,
poziţiile 222, 229, 231, 236, 239 şi 241 din statul de organizare al direcţiei. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare
Logistică Integrată, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie
nr. 3-5, sector 5, corp B, et. 1, tel.: 021.303.70.80, int. 30434.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei asigurare
logistică integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie nr.3-5,
sector 5 şi va consta în susţinerea următoarelor probe: 1.
Probă practică: 06.12.2021 -ora 09.00; 2. Interviu:
10.12.2021 -ora 09.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00
– 15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina

de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Anunţuri carieră.
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului reparaţii auto: -3 posturi de muncitor
calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de
transport), poz. 1162, 1166 şi 1206 -studii gimnaziale şi
calificare în meseria de lăcătuş montator agregate energetice şi de transport sau mecanic auto, nu se solicită
vechime în muncă şi/sau specialitate; -1 post de muncitor
calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale), poz. 1186 -studii gimnaziale şi calificare în
meseria de lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale sau lăcătuş auto, nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021,
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun.
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corp B, et. 1, tel.:
021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor desfăşura la
sediul Direcţiei asigurare logistică integrată din mun.
Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 10B, sector 6 şi vor consta în
susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
16.12.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru posturile
de muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate
energetice şi de transport) -ora 09; -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi
reparaţii universale) ora 12.00. 2. Interviu: 22.12.2021.
Ora de desfăşurare a probei: -pentru posturile de
muncitor calificat IV-I (lăcătuş montator agregate energetice şi de transport) -ora 09.00. -pentru postul de muncitor
calificat IV-I (lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale) ora 12.00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi
tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele
10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de
pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro,
secţiunea Anunţuri carieră.

reparații construcții: - referent II-IA, poz. 353 -liceu cu
diplomă de bacalaureat profil economic sau liceu cu
diplomă de bacalaureat și certificat de calificare de
contabil, acreditat de ministerul muncii și ministerul învățământului; cunoștințe de operare/programare pe calculator Windows, Excel. Vechime în muncă minim 1 an. Nu
se solicită vechime în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs, până la data de
04.11.2021, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din
cadrul direcţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr.
3-5, sector 5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int.
30434. Concursul se va desfăşura la sediul direcţiei din
mun. Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 şi va
consta în susţinerea următoarelor probe: 1.Proba scrisă:
-08.12.2021, ora 10.00; 2.Interviul: 14.12.2021, ora 10.00.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare,
documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot
obţine, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel.
021.303.70.80 interior 30434 - Serviciul Resurse Umane al
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti,
str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I.,
la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 şi O.M.A.I. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din
cadrul Serviciului Reparații Armament și Tehnică Specifică: -1 post de referent II-IA, poziția 1244 -studii liceale
cu diplomă de bacalaureat și cunoștințe privind utilizarea
aplicațiilor Microsoft Office; -1 post de muncitor calificat
IV-I (vopsitor universal), poziția 1252 -studii gimnaziale
și calificare în meseria de vopsitor. Nu se solicită vechime
în muncă și/sau în specialitate pentru niciunul dintre cele
două posturi. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta
dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. Bucureşti, str.
Eforie nr.3-5, sector 5, corp B, et. 1, tel.: 021.303.70.80, int.
30434. Concursurile vor avea loc la sediul direcţiei din
mun. Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 10B, sector 6 şi vor
consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Probă practică: 08.12.2021. -referent II-IA -ora 09.00; -muncitor
calificat IV-I (vopsitor universal) -ora 12.00. 2. Interviu:
-14.12.2021. -referent II-IA -ora 09.00. -muncitor calificat
IV-I (vopsitor universal) -ora 12.00. Relaţii suplimentare
privind condiţiile de participare, documentele necesare,
bibliografia şi tematica se pot obţine de pe pagina de
internet a MAI, la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Carieră anunţuri sau de la Serviciul Resurse Umane al
direcţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5,
sector 5, în zilele lucrătoare, între orele 10.0-14.00, la tel.
021.303.70.80, int. 30434.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i.
nr.291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual:
I. Din cadrul Serviciului reparații construcții: -Biroul
reparații construcții: -1 post de muncitor calificat IV-I
(instalator sanitar și gaze), poz. 346 -studii gimnaziale și
curs/calificare în meseria de instalator sanitar și gaze;
vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în
specialitate; -1 post de muncitor calificat IV-I (frigotehnist), poz. 350 -studii gimnaziale și curs/calificare în
meseria de frigotehnist; vechime în muncă minim 3 ani;
nu se solicită vechime în specialitate; -Biroul dispecerat
intervenții: -2 posturi de muncitor calificat IV-I (instalator
sanitar și gaze), poz. 364 și 378 - studii gimnaziale și curs/
calificare în meseria de instalator sanitar și gaze; vechime
în muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate. II. Din cadrul Serviciului fabricație și mentenanță
utilaje: -Biroul producție secundară: -3 posturi de
muncitor calificat IV-I (tâmplar manual universal), poz.
907, 909 și 911 -studii gimnaziale și curs/calificare în
meseria de tâmplar manual universal; vechime în muncă
minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate; -1 post
de muncitor calificat IV-I (tapițer), poz. 917 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de tapițer; vechime în
muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate.
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de
concurs, până la data de 04.11.2021, ora 16.00, la Serviciul
Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu sediul în mun.
Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5, corpul B, etajul 1,
telefon: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se vor
desfăşura la sediul direcţiei din mun. Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 şi vor consta în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică: 08.12.2021. Orele de
desfăşurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze) -ora 09.00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (frigotehnist) -ora 11.00;
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I (tâmplar
manual universal) -ora 13.00; -pentru postul de muncitor
calificat IV-I (tapițer) -ora 15.00. 2. Interviul: 14.12.2021.
Orele de desfăşurare a probei: -pentru posturile de
muncitor calificat IV-I (instalator sanitar și gaze) -ora
09.00; -pentru postul de muncitor calificat IV-I (frigotehnist) -ora 11.00; -pentru posturile de muncitor calificat
IV-I (tâmplar manual universal) -ora 13.00; -pentru postul
de muncitor calificat IV-I (tapițer) -ora 15.00. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti, str.
Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la concurs,
în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, toate
cu modificările şi completările ulterioare, următorul post
vacant de personal contractual din cadrul Serviciului

l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr.
291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele posturi vacante de personal contractual din

cadrul Serviciului reparații construcții, astfel: - La Biroul
reparații construcții: -1 post de muncitor calificat IV-I
(zugrav-vopsitor), poz. 340 -studii gimnaziale și curs/
calificare în meseria de zugrav -vopsitor; vechime în
muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate;
-2 posturi de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), poz. 342 și 348 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de electrician; vechime în
muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate;
-1 post de muncitor calificat IV-I (sudor autogen), poz.
349 -studii gimnaziale și curs /calificare în meseria de
sudor; vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită
vechime în specialitate; La Biroul dispecerat intervenții:
-1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale), poz. 363 -studii gimnaziale și
curs/calificare în meseria de electrician; vechime în
muncă minim 3 ani; nu se solicită vechime în specialitate;
-2 posturi de muncitor calificat IV-I (lăcătuș), poz. 367 și
369 -studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de
lăcătuș; vechime în muncă minim 3 ani; nu se solicită
vechime în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs, până la data de 04.11.2021,
ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul direcţiei, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector
5, corpul B, etajul 1, telefon: 021.303.70.80, int. 30434.
Concursurile se vor desfăşura la sediul direcţiei din mun.
Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 şi vor consta în
susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
-06.12.2021. Orele de desfăşurare a probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (lăcătuș) -ora 09.00; -pentru
postul de muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor) -ora
11.00; -pentru posturile de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale) -ora 13.00;
-pentru postul de muncitor calificat IV-I (sudor autogen)
-ora 15.00. 2. Interviul: 10.12.2021. Orele de desfăşurare a
probei: -pentru posturile de muncitor calificat IV-I
(lăcătuș) -ora 09.00; -pentru postul de muncitor calificat
IV-I (zugrav-vopsitor) -ora 11.00; -pentru posturile de
muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații universale) pentru postul de muncitor calificat IV-I
(sudor autogen) -ora 15.00. Relaţii suplimentare privind
condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80 interior 30434
-Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logistică
Integrată din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de
pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro,
secţiunea Anunţuri carieră.
l Direcţia Asigurare Logistică Integrată scoate la
concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată,
în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i.
nr.291/2011, toate cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual
din cadrul Tipografiei M.A.I.: -1 post de muncitor calificat
IV-I (fotoreproducător), poz. 167 -studii gimnaziale şi
calificare în domeniul poligrafic; nu se solicită vechime în
muncă şi/sau specialitate; -2 posturi de muncitor calificat
IV-I (legător manual), poz.159 şi poz. 189 -studii gimnaziale şi calificare de legător manual în domeniul poligrafic;
nu se solicită vechime în muncă şi/sau specialitate. Pentru
înscriere, candidaţii vor prezenta dosarul de concurs, până
la data de 04.11.2021, ora 16.00, la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată,
cu sediul în mun. Bucureşti, str. Eforie nr. 3-5, sector 5,
corp B, et. 1, tel.: 021.303.70.80, int. 30434. Concursurile se
vor desfăşura la sediul Tipografiei M.A.I. din mun. Bucureşti, str. Scheiul de sus nr.23, sector 2 şi vor consta în
susţinerea următoarelor probe: 1. Proba practică:
08.12.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru postul de
muncitor calificat IV-I (fotoreproducător) -ora 09.00.
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I (legător
manual) -ora 12.00. 2. Interviu: 14.12.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru postul de muncitor calificat IV-I
(fotoreproducător) -ora 09.00. -pentru posturile de
muncitor calificat IV-I (legător manual) -ora 12.00. Relaţii
suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 021.303.70.80
interior 30434 -Serviciul Resurse Umane al Direcţiei
Asigurare Logistică Integrată din mun. Bucureşti, str.
Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de internet a M.A.I., la
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră.

CITAȚII
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe numita Constantinescu Florentina, cu domiciliul în oraș Băbeni, strada
Dragoș Vrânceanu nr.11, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în dosarul civil nr.3216/90/2021, cu termen de judecată la data de 29.10.2021 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Numiţii, Gheorghe Adriana, cu ultima reşedinţă cunoscută în Belgia şi Martos Perez Juan Jesus, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Spania, sunt citaţi la Judecătoria
Săveni, Jud. Botoşani în data de 04.11.2021, ora 13:00, cu
menţiunea personal la interogatoriu, în calitate de pârâţi
în dosarul nr. 970/297/2021 ce are ca obiect tutelă, în care
reclamantă este Vicol Magda- Elena.
l Mairan Mihaela Domnica este citata sa se prezinte la
data de 2 noiembrie 2021, ora 8.30, la sediul SPN Ivan
Constantin si Ivan Stefan din Ploiesti, Piata Victoriei, nr.
4, bl. CC Vest parter, in cauza succesorala privind pe
defunctul Mairan Gheorghe decedat la data de 29 noiembrie 2020, fost cu ultimul domiciliu in Ploiesti, str. Aleea
Strejnic, nr. 1, bl. A14, sc. B, etaj 2, ap. 29, in calitate de
fiica a acestuia. Neprezentarea atrage inlaturarea de la
succesiune.
l Cocoș Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Unirea, sat Valea Cânepii nr.242, județul Brăila,
este chemat la data de 09.11.2021, ora 09.30, în fața Judecătoriei Sectorului 5 București, camera P01, Complet C 23
civil 2021, din București, Splaiul Independenței, nr.5,
Sector 4, în calitate de pârât, în dosarul nr.17196/302/2019,
ce are ca obiect succesiune, în contradictoriu cu reclamanții Nicola Ioana, Caprita Marinica, Cocos Gheorghe,
Ene Monica Laura, Stoica Violeta, Vlaicu Neculai, Vlaicu
Dumitru, Vlaicu Ionut, Rojan Rodica și Baltag Petrica și
pârâții Cocos Ilie, Moldoveanu Liliana, Neagu Mihaela
Daniela, Potirnache Rica, Stefan Violeta, Iorga Jenica.
l Se citează pârâtul Luca Aurelian, cu domiciliul necunoscut, în proces cu Joldea Dorina și Cordiș Corina, cu
mențiunea că se poate prezenta la Judecătoria Lipova
pentru comunicarea cererii de chemare în judecată.
Dosar nr.794/250/2021.
l Posteucă Pulhac Alina este citată la Judecătoria Târgu
Neamț, cu sediul în Târgu Neamț, Bd.Mihai Eminescu,
bl.M11, sc.C, parter, jud.Neamț, pe data de 23.11.2021,
ora 08.30, complet C2, în calitate de pârâtă în dosarul
nr.646/321/2021 și în dosarul nr.1156/321/2021, obiect
dosar- exercitarea autorităţii părinteşti, reclamant fiind
Antohie Alexandru Cristian.
l Pârâții Judetiu Simion, Judetiu Nastasia și Selegean
Dumitru sunt citați la Jud. Bistrița în 04.11.2021, la sala
2, în dosar civil nr. 2926/190/2020.

DIVERSE
l Anunt Nr. Iesire: 2163 / 19.10.2021. Subscrisa Dinu
Urse si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al
SC Constructii Feroviare Iasi SA, CUI 1956052,
J40/12059/2012, conform Incheierii de sedinta din data
de 04.09.2018, pronuntata in dosarul 29207/3/2018 de
catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila, invita
toate persoanele (fosti salariati) care au de incasat drepturi salariale restante, prevazute in Planurile de distributie depuse la dosarul cauzei si publicate in Buletinul
Procedurilor de Insolventa, sa contacteze lichidatorul
judiciar pe email dinu.urse@gmail.com, sau la telefon 021
318 74 25, pana la data de 11.11.2021, intre orele 10:0018:00, pentru a le fi achitate sumele. Prezentul anunt se va
publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa, intr-un
ziar national de larga circulatie si pe site-ul www.dinuurse.ro, fiind afisat si la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, etaj 5, cam. 502 - 505, sector
1. SC Constructii Feroviare Iasi SA prin lichidator judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL
notifica creditorii cu privire la deschiderea procedurii
simplificate a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014,
impotriva debitoarei DLJ Consulting International SRL
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
cu sediul social in str. Gladiolelor, sat Snagov, com.
Snagov nr.8, et. parter, Judet Ilfov, având numar de inregistrare J23/1585/2011 si codul unic de înregistrare
28619156, in dosarul 1207/93/2021 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila. Termenul limita de depunere de
catre creditori, a opozitiilor la incheierea de deschidere a
procedurii- 10 zile de la primirea notificarii, precum si
termenul de solutionarea a opozitiilor, care nu va depasi
10 zile de la data expirarii termenului de depunere a
acestora. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii debitorului –
26.11.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar de creante
– 06.12.2021, termenul de definitivare a tabelului creantelor – 03.01.2022, data primei sedinte a adunarii creditorilor – 13.12.2021. Urmatorul termen de judecata a fost
fixat pentru data de 09.03.2022. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Badea Ion-Florin avand domiciliul in Str. Parcului, nr.
14, bl. 1, Ilfov, Loc. Bragadiru, titular al Plan Urbanistic
Zonal pentru parcelare, construire ansamblu locuinte
individuale/ cuplate /insiruite cu regim de inaltime
maxim P+2e, functiuni complementare, amenajare circulatii, amenajare parc/spatii verzi, imprejmuiri si accese,
asigurare utilitati, deviere retele, operatiuni notariale din
Oras Magurele, Judetul Ilfov, Tarla-181, Parcela 652/2,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1,
sect.6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00 . Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440)
in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.
l Persoanele fizice din Asociația Martonka anunţă
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare în
cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de
mediu pentru amenajamentul silvic U.P. IX Martonka de
pe teritoriul administrativ al comunei Remetea pe o
suprafață totală de 140,17 ha. Documentaţia care a stat la
baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în
zilele luni-joi între orele 8:00- 16:30, vineri între orele 8:0014:00. Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de
încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului; Tel: 0266312454; 0266-371313; fax: 0266-310041. Proiectul deciziei
etapei de încadrare se află la următoarea adresă de
internet: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu.
Martonka Egyesület magánszemélyei értesítik az érdekelteket, hogy az U.P. IX Martonka erdészeti üzemtervét
Gyergyóremete település adminisztratív területén (140,17
ha-on) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a
környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek
közé sorolta, melyek esetében nem szükséges, környezetiés természeti hatásvizsgálat elkészítése. A döntés alapjául
szolgáló ügyiratcsomó megtekinthető a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő csütörtök 800-1630 óra között, pénteken 800-1400 óra
között. Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám
alatt; Tel: 0266 - 312454; 0266 - 371313; fax:0266 –

310041. A döntés tervezete megtalálható az Ügynökség
internetes oldalán: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul
de mediu.
l Societatea Automatica S.A.titular al activitatii Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
cod.CAEN-2712 la punctul de lucru din Str.Tudor Vladimirescu nr.98C, oras.Otopeni, jud. Ilfov, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind
potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi
consultate la sediul A.P.M.Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1,
sect.6, Bucuresti, tel/fax: 021.430.15.23/ 021.430.14.02/
0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri-912. Observatiile publicului se primesc la A.P.M. Ilfov in
termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.
l Anunt public privind decizia etapei de incadrare
IMMO Invest Advisors Group S.R.L., titular al proiectului construire centru comercial anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de
a nu se supune procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul:
Construire centru comercial cu amanuntul ce include
magazin produse alimentare carne si branzeturi, drumuri
acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, panouri firma si
publicitate, totem publicitar, signalistica, post trafo,
bransamente utilitati, organizare de santier, demolare
constructii existente propus a fi amplasat in Jud.Prahova,
Com.Valea Calugareasca, Sat.Valea Calugareasca, Nr.
Cad.25137. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.
Gr. Cantacuzino Nr.306 in zilele de luni, miercuri-vineri,
intre orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmph.anpm.ro/ Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10
zile de la data publicarii prezentului anunt.
l SC Tomate Com SRL, titular al proiectului
„Construire spații de depozitare și procesare cu toate
dependințele necesare”, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către APM
Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „Construire spații de
depozitare și procesare cu toate dependințele necesare”,
propus a fi amplasat în comuna Crângu, județul
Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Teleorman, din mun.Alexandria, str.Dunării, nr.1, jud.
Teleorman, de luni până joi, între orele 8.00-16.30, și
vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a APM
Teleorman.
l S.C.Iulius Management Center S.R.L.anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare construcție
existentă C1, construire locuință de serviciu cu regim de
înălțime S+P+E+M, piscină exterioară și anexe, ponton,
împrejmuire, branșamente utilități” propus a fi amplasat
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în satul Snagov, comuna Snagov, str.Florilor, nr.148, identificat cu nr.cad.622, CF nr. 104759/UAT Snagov, tarlaua
28, parcela 156, județul Ilfov. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului A.P.M.Ilfov, municipiul București, str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la
sediul S.C.Iulius Management Center S.R.L.din municipiul Iași, str. Palas, nr.7A, Clădirea 1, etaj 2, Biroul A, b-8,
județul Iași, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov.

conversia de pe hârtie a CF nr. 195 Mânerău, cu nr. top.
205-206/b compus din intravilan în suprafață de 1439
mp, imobil asupra căruia figurează că și proprietari tabulari intabulați sub B1 cota de ½ parte Moț Iosana căsătorită Duma, de sub B2 Moț Sofia cotă de 1/6 parte, de sub
B3 Moț Pavel cotă de 1/6 parte, de sub B4 Moț Tirana
cota de 1/6 parte. În urma acesteia, în baza art. 130 din
decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somați toți cei interesați
de îndată să înainteze opoziție la Judecătoria Inei deoarece în caz contrar, în termen de o lună de a aceasta
ultimă publicare se va proceda la soluționarea cererii.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. LIDL
Romania SCS, titular al proiectului „modificări interioare, extindere, modificare cantină și construire terasă,
Centru Logistic LIDL Chiajna, amenajare incintă, spații
plantate, branșamente și organizare de șantier”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nu se supune evaluării de impact asupra mediului /
evaluării adecvate /evaluării impactului asupra corpurilor
de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „modificări interioare, extindere, modificare cantină și construire terasă, centru
logistic lidl chiajna, amenajare incintă, spații plantate,
branșamente și organizare de șantier”, propus a fi
amplasat în sat Chiajna, comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu și
informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov:
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de
Luni - Vineri intre orele 9.00 -12.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov
-București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru protecția
mediului.

l În dos. 2361/210/2021 al Judecătoriei Chișineu-Criș,
reclamanții Fodor Iosif și Iulana solicităm constatarea
faptului juridic al uzucapiunii asupra imobilelor situate în
Zerind, inscrise în C.f. 303620 Zerind, compus din teren
extravilan 4.900mp, c.f. 304500 Zerind, compus din teren
extravilan 10.000mp, c.f 304508, compus din teren extravilan 4.900mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze
operațiunile necesare în vederea intabulării dreptului
nostru de proprietate asupra imobilului în cauză cu titlu
de uzucapiune. Toți cei interesați pot formula opoziție la
prezenta somație.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Izabela Events SRL desemnat prin
Hotararea nr.5129 din data de 19.10.2021, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
13153/3/2021, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Izabela Events
SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 3, Aleea
suraia, nr. 8, parter, Bloc 51, Scara A, Ap. 1, CUI
30946311, nr. de ordine in registrul comertului
J40/13874/2012. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva Izabela Events SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 13153/3/2021, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii debitorului
03.12.2021; b) termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 23.12.2021; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 17.01.2022; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor 28.12.2021, ora
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de
02.11.2021, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 1741/246/2021
privind pe petenta Drăgan Iuliana care solicită înscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului identificat în CF nr. 306977 Bocsig, provenită din

l Judecătoria Chișineu-Criș, sediu: Chișineu-Criș, str.
Gării, nr.24, județul Arad, tel.0257.350.692, fax:
0257.350.231, operator 3210/2501, Dosar
nr.1960/210/2021, emisă la 12.10.2021. Somație. În
dosarul civil cu nr.1960/210/2021 al Judecătoriei Chişineu-Criș, având ca obiect uzucapiune, reclamanta Uncruţ
Mariana a solicitat instanţei ca prin hotărârea care
urmează să se pronunţe să se constate că reclamanta a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune,
asupra imobilului înscris în CF nr.303537 Chişineu-Criș,
nr.top.18/b-2 Chişineu-Criș (provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr.1378 Chişineu-Criș), compus din teren
intravilan având categorie de folosinţă curţi construcţii,
în suprafaţă de 468mp, precum şi înscrierea dreptului de
proprietate al reclamantei asupra imobilului în litigiu.
Toţi cei interesaţi în cauză pot formula opoziţii la
prezenta somaţie, în termen de 30 de zile de la publicare
şi respectiv afişarea somaţiei, în dosar cu numărul de mai
sus al Judecătoriei Chişineu-Criș. Emis în conform
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen de afişare
pe o durată de 30 de zile. Termen: 09.12.2021, ora 12.00.
Președinte. Grefier.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare A Actionarilor Simex S.A.cu sediu in Bucuresti,
str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, J40/45/1991,
CUI-1555360 Administratorul unic al SIMEX S.A. cu
sediu in Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2,
cam.5, sect.1, avand Codul Unic de Inregistrare
nr.1555360 si numar de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/45/1991
(“Societatea”),in baza prevederilor art. 111 si 113 din
Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
in baza art.12 si 13 din Actul Constitutiv al Societatii,
convoaca: I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Simex S.A. in data de 22.11.2021, ora-10.00, la sediul
Societatii din Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12,
et.2, cam.5, sect. 1. In cazul in care in data de 22.11.2021
nu se intruneste cvorumul cerut de dispozitiile legale si
statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare
Generala Ordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data
de 23.11.2021, ora-10.00, la sediul Societatii din Bucu-

resti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, cu
aceeasi ordine de zi. II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. in data de 22.11.2021,
ora-11.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1. In cazul in care
in data de 22.11.2021 nu se intruneste cvorumul cerut de
dispozitiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se
convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor Simex S.A. pentru data de 23.11.2021,
ora-11.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, cu aceeasi
ordine de zi. Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Simex S.A. este
15.11.2021. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor este urmatoarea: 1.Aprobarea revocarii
mandatului de administrator unic al dlui Gruia Bogdan,
domiciliat in Bucuresti, Str.Sofia nr.2, Sect.1, Romania,
identificat cu C.I. seria RX nr.627729 eliberata de SPCEP
S1 la data de 02.12.2014, avand CNP 1700903040023.
2.Aprobarea numirii in functia de administrator unic a
dnei Anghel Silvia Nicoleta, cetatean roman, nascuta la
data de 16.10.1968 in oras Alesd, jud.Bihor, domiciliata in
Bucuresti, str.Cimpia Libertatii nr.29, bl.B6, sc.C, ap.81,
posesoare a C.I. seria RX nr.593768 eliberata de S.P.C.E.P.
Sect.3 la data de 14.10.2014, CNP 2681016050015, cu o
durata a mandatului de 4 ani. 3. Aprobarea remuneratiei
noului administrator unic. 4.Aprobarea imputernicirii
dlui Gruia Bogdan, domiciliat in Bucuresti, Str.Sofia nr.2,
Sect.1, Romania, identificat cu C.I. seria RX nr.627729
eliberata de SPCEP S1 la data de 02.12.2014, avand CNP
1700903040023, cu autoritate si puteri depline, pentru ca,
in numele si pe seama Societatii, sa semneze contractul de
mandat cu noul administrator unic, sa efectueze toate
formalitatile si activitatile si sa semneze toate documentele necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce
va fi adoptata, inclusiv pentru publicarea si inregistrarea
acesteia la Oficiul Registrului Comertului. Ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este
urmatoarea: 1. Aprobarea constituirii de catre Societate,
in favoarea Libra Internet Bank S.A., a ipotecii imobiliare
asupra urmatorului bun imobil proprietate a Societatii:
-imobilul Constructie- Piata agroalimentara cu suprafata
construita la sol de 1046,48mp alcatuita din: parter cu o
suprafata utila de 918,04mp, suprafata construita totala
de 1046,48mp; etaj 1 cu o suprafata utila de 989,30mp,
suprafata construita totala de 1148,22mp; centrala
termica si spatii tehnice situate pe acoperis cu o suprafata
utila de 40,51 mp, situat in Bucuresti Sect.3, Str.Traian
Popovici (Fosta Str. Unitatii ), nr.87A, Bucuresti, inscris in
Cartea Funciara Nr.208479-C1 Bucuresti Sect.3, avand
numar cadastral 208479-C1, pentru garantarea oricaror
credite, de orice valoare si pe orice durata, plus accesoriile
aferente acestor credite care se vor acorda de catre Libra
Internet Bank S.A. imprumutatului Activ Group Management S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.Arh. Grigore
Cerchez, nr.12, et.2, incaperea 1.1., sect.1, J40/15206/2003,
CUI-15897657, societate ce se afla sub control comun cu
Societatea. 2.Aprobarea cesiunii, in favoarea Libra
Internet Bank S.A., a drepturilor de despagubire aferente
politei de asigurare a bunului mentionat la punctul 1. 3.
Aprobarea constituirii ipotecii mobiliare asupra universalitatii creantelor rezultate din inchirierea bunului imobil
mentionat la punctul 1. 4.Aprobarea imputernicirii administratorului unic al Societatii sa efectueze toate formalitatile si activitatile necesare pentru aducerea la
indeplinire a hotararii ce va fi adoptata, sa reprezinte
Societatea cu puteri depline in fata persoanelor fizice si/
sau juridice, precum si in fata tuturor organelor compe-

tente, sa negocieze si sa semneze toate documentele
necesare, inclusiv sa negocieze cu Libra Internet Bank
S.A. termenii si conditiile contractarii creditului/creditelor
mentionat/e mai sus si garantiile aferente, avand puteri
depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu
Libra Internet Bank S.A., incluzand, dar fara a se limita
la Contracte de credit, Contracte de ipoteca mobiliara sau
imobiliara, orice Acte aditionale la acestea-inclusiv acte
aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire
credit, in scopul constituirii garantiilor prevazute mai sus
si avand puterea sa imputerniceasca la randul sau orice
persoana considera necesar in scopul reprezentarii Societatii asa cum este mentionat mai sus.
l Consiliul de administraţie al societății comerciale
Ascensorul Romservice Company S.A., J40/6732/1995,
CUI/CIF RO7630585, cu sediul în Bucureşti, str. Prof.
Mitriţă Constantinescu, nr.6, sector 3, convoacă
Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de
23.11.2021, ora 10, la sediul societății din Bucureşti, str.
Prof. Mitriţă Constantinescu, nr.6, sector 3, cu următoarea ordine de zi: 1. prezentarea şi aprobarea raportului
de gestiune a consiliului de administraţie- descărcarea de
gestiune; 2. alegerea membrilor Consiliului de administraţie şi a Preşedintelui Consiliului de administraţie
pentru o durată a mandatului de 4 ani, respectiv pentru
perioada 14.12.2021-13.12.2025 (revocare, reconfirmare,
numire, după caz); 3. stabilirea remuneraţiei membrilor
Consiliului de administrație ales pentru perioada
14.12.2021- 13.12.2025; 4. aprobarea ca asigurarea pentru
răspundere profesională a administratorilor şi directorilor
cărora le sunt delegate atribuții de conducere a societății,
în conformitate cu art.143 din Legea nr.31/1990, să fie
suportată de către societate; 5. stabilirea limitelor generale a remunerației directorilor, precum şi a remunerației
suplimentare a membrilor consiliului de administrație
însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator,
membru al consiliului de administrație se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată şi completată de
aceştia la sediul societății comerciale Ascensorul Romservice Company S.A., la secretariatul societății, în intervalul luni-joi, între orele 09-13 şi vineri între orele 9-11.
Data limită până la care se poate completa lista cu
propunerile pentru posturile de administratori, membri al
consiliului de administrație, şi acceptarea înscrierii pe
lista de candidați de către candidații propuşi, este
08.11.2021, ora 11. Acționarii înscrişi în registrul actionarilor la data de referință 08.11.2021 pot participa la
adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către
alte persoane. Dacă, la întrunirea Adunării generale
ordinare a acţionarilor din data de 23.11.2021, condiţiile
de cvorum şi de capital nu vor fi întrunite, astfel încât
lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu
vor putea fi dezbătute, atunci, convocarea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor rămâne valabilă în
aceleaşi condiţii de oră, loc şi ordine de zi, pentru data de
24.11.2021.

LICITAȚII
l Andal Expert SRL prin lichidator judiciar CII Tudose
Gabriela, scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică
bunuri mobile: canapea, mochete, mobilier birou,
elemente imbinare pvc etc. pornind de la pretul de
3.691,20 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul
de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi

ANUNȚURI
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
29.10.2021, ora 16/00 in Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl.37B, ap.2, Ploieşti, tel. 0722670035. In cazul neadjudecarii vanzarea va fi reluata in zilele de 05.11.2021,
12.11.2021 si 19.11.2021, aceeasi ora, in acelasi loc.
l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil reprezentand: Camion Articulat Volvo A 25 E=prêt pornire licitatie=228.892 lei +T.V.A. conform Cod Fiscal. Pretul de
pornire al licitatiei este de 50% din pretul de evaluare +
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de
500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 30.10.2021,
orele 09.30, la sediul ales al administratorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de 08.11.2021, orele 09.30, in data de
15.11.2021, orele 09.30 si respectiv in data de 22.11.2021,
orele 09.30.
l Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea
mijlocului fix Toyota RAV 4 - 2006: Organizatorul licitației: Direcția Silvică Argeș, Pitești, str. Trivale Nr. 82, Jud.
Argeș, tel: 0248213434, fax: 0248214099, e-mail: office@
pitesti.rosilva.ro. Data și ora desfășurării licitației:
27.10.2021, ora 10.00. Locul desfășurării licitației: Sediul
Direcției Silvice Argeș. Tipul licitației: licitație publică cu
strigare. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Procedura Operațională P.O.-08.05.03/ R.N.P.
Romsilva. Data și ora până la care se pot depune cererile
de participare și documentele care certifică identitatea și
calitatea ofertantului, dovada achitării garanției și a taxei
de participare, alte documente după caz: până la data de
27.10.2021 ora 09.00. Prețul de pornire este de 12244,72
lei fără T.V.A.. Garanția de participare este de 5% din
valoarea mijlocului fix, respectiv 612.23 lei fără T.V.A. se
poate achita la casieria Direcției Silvice Argeș sau în
contul deschis la Raiffeisen Bank sucursala Pitești:
RO17RZBR0000060000197191. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul Direcției Silvice Argeș, str. Trivale,
Nr. 82, Pitești, Jud. Argeș. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa persoanei de contact Murugă
Daniel – 0731800341 sau e-mail: office@pitesti.rosilva.ro
l Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în
Bdul. Siderurgiştilor, nr. 45E. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod
fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718,
Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalati.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie supus vânzării: Imobil teren intravilan în suprafaţă de
2993 mp cu nr. cadastral 126403 şi construcţie, în suprafaţă construită la sol de 1925 mp şi suprafaţă desfăşurată
de 2376 mp - cu nr. cadastral 126403-C1, situate în oraşul
Galaţi, Bulevardul Siderurgiştilor nr. 45E, judeţul Galaţi,
aparţinând domeniului privat al oraşului Galaţi, cu destinaţia curţi construcţii. Vânzarea se face conform O.U.G.
57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
471/25.08.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul autorităţii
contractante, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri,
localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de
lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
10.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi,
strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura
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Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
10.11.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului
Galaţi, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54,
judeţul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon:
0236412130, fax: 0236412130, email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.
l Anunţ, privind vânzarea prin licitaţie publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în
Bdul. Siderurgiştilor, nr. 45K. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod
fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718,
Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalaţi.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie supus vânzării: Imobil teren intravilan, în suprafaţă de
3808 mp, situat în localitatea Galaţi, Bulevardul Siderurgiştilor nr. 45K, judeţul Galaţi, cu nr. cadastral 126399,
aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi, cu
destinaţia curţi construcţii. Vânzarea se face conform
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
472/25.08.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul autorităţii
contractante, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri,
strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului
Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
01.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 10.11.2021, ora
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura Generală.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.11.2021,
ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada
Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon: 0236412130, fax:
0236412130, email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.
l Lichidatorul judiciar, societăți profesionale de insolvență, asociate prin contract, Yna Consulting SPRL și
Consultant Insolventa SPRL al debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera
2, judeţul Mehedinți, CUI:6633311, J25/276/2012, societate aflată în procedura de faliment, conform Sentinței
nr.177/2016 din şedința publică din data de 16.05.2016
pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosar
nr.6902/101/2012, anunță vânzarea prin negociere directă,
către un cumpărător identificat, urmată de supraofertă,
în condițiile prevăzute de art. 118 din Legea 85 din 2006
privind procedura insolvenței, pe bază de regulament
aprobat, a bunului imobil: teren intravilan, categoria de
folosință „curți construcții“, în suprafață de 600mp,
situat în loc. Dumbrăvița, str.A.Lăpușneanu, nr.1, jud.
Timiș, CF 402832 Dumbrăvița și construcțiile C1 în CF
402832-C1- Casă P+M, după cum urmează: apartament
1 compus din 2 camere, bucătărie, antreu, casa scării, baie
și hol la parter, iar la mansardă 3 camere, baie hol și
balcon, cu 47,03% p.c. gen. și 282/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U1, cu suprafață
utilă de 104,05mp; apartament 2 situat la parter, compus
din camera și baie, cu 5,21% p.c. gen. și 31/600mp teren în

proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U2, cu
suprafață utilă de 11,52mp; apartament 3 situat la parter,
compus din 2 camere, hol și baie, cu 12,46% p.c. gen. și
75/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ.
402732-C1-U3, cu suprafață utilă de 27,56mp; apartament 4 situat la parter, compus din camera și baie, cu
6,86% p.c. gen. și 41/600mp teren în proprietate, având nr.
CF individ. 402732-C1-U4, cu suprafață utilă de 15,19
mp; apartament 5 situat la parter, compus din 2 camere,
hol, baie și balcon, cu 13,01% p.c. gen. și 78/600 mp teren
în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U5, cu
suprafață utilă de 28,79mp; apartament 6 situat la
mansardă, compus din 2 camere, hol, baie, încăpere și 2
balcoane, cu 15,43% p.c. generale și 93/600mp teren în
proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U6, cu
suprafață utilă de 34,15 mp*, pretul de pornire fiind de
110.000,00Euro (exclusiv TVA). Pasul de supraofertare
este de 5%. Supraofertele vor fi primite pana la data de
24.11.2021, ora 14.00, în plicuri sigilate la birourile lichidatorilor judiciari, situate în Dr.Tr.Severin, str.Iuliu
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedinţi sau Dr. Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct cu
primirea numarului de inregistrare al supraofertei. Participarea la sedinta de supraofertare este condiționată de
achiziționarea caietului de sarcini în suma de 500,00Lei
(exclusiv TVA), depunerea garanției de participare în
valoare de 5%, din prețul de pornire în contul unic de
insolvență al debitoarei SC Izometal-Magellan SRL nr.
RO 94 BRDE 260 SV 576 5840 2600 deschis la BRD
Drobeta Turnu Severin și a actelor de identificare ale
ofertantului și ale reprezentantului acestuia până la data
de 24.11.2021, ora 14.00. Deschiderea plicurilor cu supraoferte și negocierea urmează să aibă loc la data de
25.11.2021, ora 14.00, la punctul de lucru al debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi. Invităm pe toți
cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la
acel termen să depună oferte de cumpărare. Somăm pe
toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de
lege. Informații suplimentare la nr. tel.0252.328.293,
0744.528.869, 0742.592.183, 0745.267.676.
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: Municipiul Bârlad, cu sediul în municipiul
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, telefon
0235/411.760, fax 0235/416.867, e-mail: corespondenta@
primariabarlad.ro, cod fiscal 4539912. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: 8 terenuri aparţinând domeniului privat al
Municipiului Bârlad, în suprafaţă totală de 10.934 mp,
conform caietelor de sarcini ale H.C.L.M.Bârlad
nr.64/27.02.2020, H.C.L.M.Bârlad nr. 190/30.06.2020,
H.C.L.M.Bârlad nr.301/31.08.2021, H.C.L.M.Bârlad
nr.302/31.08.2021 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 Contracte de
Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă
Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține
de la Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi
Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică,
parter, camera 12, Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad,
Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui. 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: 20Lei/exemplar, se achită cash la
Casieria instituţiei, sau cu OP în contul
RO94TREZ65721360250XXXXX, deschis la Trezoreria
Bârlad. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.11.2021, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.11.2021, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21,

județul Vaslui, cam.10 -Registratură. 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: 15.11.2021,
ora 10.00, Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, Str. 1
Decembrie, nr.21, județul Vaslui. 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 Vaslui, municipiul Vaslui, Str.Ștefan
cel Mare, nr.53, județul Vaslui, cod poștal 730171, telefon/
fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 20.10.2021.
l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul în
Căianu, nr.48, CUI: 4288217, e-mail: primaria.caianu@
yahoo.com, organizează licitație în vederea închirierii,
prin licitație publică, a unor spații din incinta dispensarului medical din comuna Căianu, jud.Cluj. Persoană de
contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu. Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
08.11.2021, ora 12.00. Data-limită de depunere a ofertelor
este 16.11.2021, ora 14.00, la sediul primăriei, într-un
exemplar. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 17.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Căianu. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute este Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni de zile. Data transmiterii
anunţului de licitaţie în vederea publicării este:
20.10.2021.
l Primăria Comunei Oinacu, Strada DJ 507, nr.60,
tel.0246/239.143, fax.0246/239.145, email: primariaoinacugr@gmail.com, cod fiscal: 5798583, organizează în data
de 08.11.2021, ora 12.00 și ora 13.00, licitatie deschisă cu
strigare, în vederea valorificării prin vânzare a unor
bunuri mobile -autoturism Daewoo Cielo și tractor rutier
U650, ce aparțin domeniului privat al comunei Oinacu.
Licitația publică deschisă se va face conform prevederilor
legale cu respectarea condiţiilor cerute prin H.G.
nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată
și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor
publice și având în vedere Hotărârile Consiliului Local al
comunei Oinacu nr.65/15.10.2021, cu privire la aprobarea
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării prin vânzare
precum și a documentației de atribuire în vederea organizării licitaţiei publice deschisă cu strigare a unui bun
mobil -Daewoo Cielo și nr.66/15.10.2021, cu privire la
aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
prin vânzare precum și a documentației de atribuire în
vederea organizării licitaţiei publice deschisă cu strigare a
unui bun mobil -tractor rutier U650. În cazul în care nu se
prezintă cel puțin doi participanți și nu se oferă cel puțin
prețul de pornire, vor fi organizate noi ședințe de licitație,
unde prețul va fi diminuat cu până la 30%, după cum
urmează: -15.11.2021, ora 12.00 și ora 13.00, prețul inițial
va fi diminuat cu 10 % față de prima licitație; -22.11.2021,
ora 12.00 și ora 13.00, prețul inițial va fi diminuat cu 30 %
față de prima licitație. Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt prezentate în
caietele de sarcini, care constituie anexa 2 la H.C.L.M.
nr.65/15.10.2021 și H.C.L.M. nr.66/15.10.2021. Caietele de
sarcini se ridică de la Primăria Comunei Oinacu, începând cu data 25.10.2021. Ofertele se depun la Primăria
Comunei Oinacu, cu sediul în Strada DJ 507, nr.60, cu 5
zile înainte de data stabilită pentru ținerea sedinței de
licitație. Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa
competentă de pe raza Județului Giurgiu. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul tel.0246/239.143,
fax.0246/239.145, Compartimentul Agricol.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Cătina, Str.Principală, nr.154,
județul Cluj, telefon 0264/287.618, fax 0264/287.618,
e-mail: primariacatina@yahoo.com, cod fiscal 4426174.
2.lnformații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Teren extravilan în suprafață de
10.000mp situat în localitatea Hodaie, FN, înscris în
CF50957, bun proprietate publică al comunei Cătina,

conform H.C.L. nr.43/27.08.2021 și temeiul legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Cătina. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Cătina, comuna Cătina, Str.Principală,
nr.154, județul Cluj. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200Lei, care se achită la
Casieria instituției. 3.4.Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 04.11.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 12.11.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Cătina, comuna Cătina, Str.Principală, nr. 154, județul Cluj. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar
original și 2 (două) exemplare copii. 5. Data și locul la
care se va desfășură sedința publică de deschidere a
ofertelor: 12.11.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Cătina, comuna Cătina, Str.Principală,
nr.154, județul Cluj. 6.Denumirea adresa numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termeneele petru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Cluj, Cluj, Calea Dorobanților, nr.2-4,
județul Cluj, telefon 0264/596.111, fax 0264/595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 20.10.2021.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de
15.11.2021. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate
în proprietatea debitorului EUROPA Star Trans
Company SRL, societate în faliment, in bankrupcy, en
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, Aleea Sulfinei, nr.13,
bl.VT5A, sc.2, ap.4, jud. Mehedinţi, J25/293/2014, CUI
33713302, va avea loc prin licitaţie publică, după cum
urmează: -Autoutilitară MAN TGX 18.840, nr. de identificare WMA06XZZXCM594279, cu numărul de
înmatriculare MH-09-SRM, an fabricatie 2012, tractiune
spate, nr. KM aprox 900000 la pretul de 8300 euro
exclusiv TVA echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii. Licitația va avea loc în data de 15.11.2021, la
biroul lichidatorului judiciar situat în Drobeta Turnu
Severin, str. Alexandru Bărcăcilă nr. 4, ap. 6, jud. Mehedinți, la orele 14.00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile
mobile este Sentința nr. nr. 38 din data de 06.09.2021,

pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
1/101/2021, prin care a fost dispusă începerea procedurii
de faliment a debitorului Europa Star Trans Company
SRL. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa
(RO11BRMA0999100093272480) al debitorului Europa
Star Trans Company SRL cel mai târziu până în ziua
licitației, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
bunului scos la licitație şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 100 lei. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru
vânzare, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefon: 0740615038 sau la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Alexandru Bărcăcilă
nr.4, ap.6, jud.Mehedinți. Lichidator judiciar, Cabinet
Individual de Insolvență Ghenciu Claudiu.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf, emis de ARR Prahova, pe
numele de Măceașă Mihai. Il declar nul.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași, șos. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, Iași,
declară pierdute certificatele constatatoare originale și
certificatul de înregistrare original, pentru Venez & R
SRL-Dcu sediul înIași, str. Grigore Ureche nr. 7, casa cu
absidă, birou, parter, la cabinet av. Pașparan Raluca
Mariana, jud. J22/93/2017, CUI 36932293 și United
Enterprise SRL cu sediul în Iași, stradela Sărărie nr. 22,
cam. 1, corp 1,Iași, J22/1205/2018, CUI 39328837.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud.
Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale
și certificatul de înregistrare original, pentru Simcom –
Proiect SRL cu sediul în Iași, str. Atelierului nr. 4, bl. B4-1,
scara B, parter, ap. 1,Iași, J22/3280/2008, CUI 24704240.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud.
Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale
și certificatul de înregistrare original, pentru EYE 8IC
SRLcu sediul în sat Tomesti, com. Tomesti, str. Prof.
Petru Olteanu nr. 66A, cam. 1, et. 1, jud.
IasiJ22/2158/2017, CUI 37897259, F.S Water SRLsat
Tomești, com. Tomești, str. Profesor Petru Olteanu nr.
66A, parter, cam. 2, jud. Iași, J22/2277/2017,
CUI37939842 și Medcare Solutions SRLcu sediul în sat
Tomești, com. Tomești, str. Prof. Petru Olteanu nr. 66A,
cam. 2, et. 1, jud. Iași, J22/2211/2017, CUI 37919390.

DECESE

