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OFERTE SERVICIU
Haqali &Forcejobs SRL angajează 11
zugravi /1 asistent manager. Tel.
0721.228.134.
Dinitra Logistic SRL angajează 1 conducător auto transport rutier de mărfuri /1
asistent manager. Tel. 0721.228.134.
SC Toga Serv SRL Bacau angajează
muncitori necalificați pentru lucrări de
marcaje rutiere. CV-urile se transmit la
adresa de e-mail: office@togaserv.ro.
ISJ Dâmbovița scoate la concurs 9 posturi
experți în proiectul POCU I.D. 134581.
Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.
Samira Cookies SRL, cu sediul în Craiova,
angajează brutar și muncitori necalificați la
ambalarea produselor solide și semisolide.
Relații la tel.0726.907.070.
Imprebild SRL, cu sediul în Constanța,
J13/440/2012, CUI: 29862845, tel.
0724.214.458, imprebild@gmail.com, angajează 4 muncitori necalificați la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianță, gresie, parchet, Cod COR 931301.
Cerințe: experiență minimă în construcții.
Selecția CV-urilor în data de 24.11.2021, ora
10.00.
IGNA Construct SRL,cu sediul in Oradea,
Str.Alexandru Donici, nr.18, Srl angajeaza:
3-Maistri constructii industriale, civile si
agri- cole, cod-COR.311201 vechime 5 ani,
6-sudori, Cod-COR.721208 vechime minim
2ani, 12-lacatusi mecanici cod.COR.721410
vechime minim 2 ani, studii generale. CV se
transmit la: office@ignaconstruct.ro
SC Mitpan Rubber SRL, având CUI:
37896520, cu sediul în Sat Izbiceni, Comuna
Izbiceni, Strada Podului, Nr. 23, Județ Olt,
angajează: Betonist cu cod COR 711401- 2
posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul industriei. Selecția are loc în data de 24.11.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul în strada Splaiul
Independenței nr.103, sector 5, localitatea
București, organizează concursuri pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: 11
posturi Cercetător științific (CS); 21.12.2021, ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 04.01.2022, ora 10:00 - proba

scrisă;- 11.01.2022, ora 10:00 - proba orală și
practică. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare, vechime în
muncă 4 ani, Vechimea în specialitate 2 ani.
Persoană de contact Sandra Forje, telefon
021.306.93.30.
7 posturi Cercetător științific III (CS III);21.12.2021, ora 15:00 data limită de depunere dosare; - 29.12.2021 - 05.01.2022
analiza dosarelor de concurs; - 10.01.2022proba orală-prezentarea unei lucrări științifice, interviu subiecte din domeniul specific
al postului. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare, vechime în
muncă 10 ani, vechimea în specialitate 6 ani.
Persoană de contact Drd. Paulina Podgoreanu, telefon 021.306.92.83.
4 posturi Cercetător științific II (CS II); 21.12.2021, ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 22.12.2021 - analiza dosarelor
de concurs; -28.12.2021-13.01.2022-analiza
dosarelor de concurs și întocmirea fișelor
individuale de evaluare și a Referatelor de
apreciere a membrilor comisiei Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: studii
superioare, vechime în muncă 12 ani,
vechimea în specialitate 8 ani și titlul de
doctor. Persoană de contact Paulina Podgoreanu, telefon 021.306.92.83.
3 posturi Cercetător științific I (CS I): 21.12.2021, ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 22.12.2021 - analiza dosarelor
de concurs; -28.12.2021-13.01.2022-analiza
dosarelor de concurs și întocmirea fișelor
individuale de evaluare și a Referatelor de
apreciere a membrilor comisiei. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: studii
superioare, vechime în muncă 15 ani,
vechimea în specialitate 9 ani și titlul de
doctor. Persoană de contact Paulina Podgoreanu, telefon 021.306.92.83. Dosarele de
concurs se depun la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” unde vor avea loc și
probele de concurs. Mai multe detalii la
adresa https://cantacuzino.mapn.ro/pages/
view/298
Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, Str.Libertății, numărul 1,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 2
posturi asistent medical principal în cadrul
Serviciului de Anatomie Patologică. Condiții

specifice de participare la concurs pentru
funcția de asistent medical principal: -Studii:
*absolvent al unei Școli Postliceale (specialitatea asistent medical de laborator) sau
*absolvent al unei Școli Postliceale (specialitatea asistent medical generalist) +cursuri de
specializare în specialitatea laborator; -Certificat membru însoțit de avizul anual eliberat
de OAMGMAMR în specialitatea laborator
-în termen; -Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad principal; -Vechime: 5 ani vechime
în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Județean de Urgență în
data de 17.12.2021, ora 10.00, proba scrisă,
iar data și ora interviului vor fi anunțate
după rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean de
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului și trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Taxa
de participare la concurs este de 100Lei și va
fi achitată la casieria unității. Bibliografia și
relații suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.
Ministerul Sănătății. Agenția Națională a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
din România, Str. Av. Sănătescu, nr.48, sector
1, 011478, București, Tel.: +4021/317.11.00,
Fax: +4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe
perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul unor instituții din sistemul justiției,
precum și din cadrul Curții de Conturi,
respectiv: 1.Direcţia Generală Dispozitive
Medicale: Direcția Tehnic -Laboratoare/
Serviciul Încercări și Verificări: -1 (unu) post
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S,
6 ani și 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică
asociată domeniului dispozitivelor medicale:
electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice,
tehnologia construcțiilor de mașini, fizică,
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie,
biologie, etc), normă întreagă, perioadă
nedeterminată; 2.Direcția Administrație
Generală și Asistență Financiară Externă/
Compartiment Administrativ și Patrimoniu:

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

a)1 (unu) post șofer I, nivel studii M, normă
întreagă, perioadă nedeterminată; b)1 (unu)
post paznic, nivel studii M, normă întreagă,
perioadă nedeterminată; c)1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă
nedeterminată. 3.Direcția Procedură Națională: a)Serviciul evaluare procedură națională, compartiment calitate medicamente: -1
(unu) post expert gr.IA (farmacist primar),
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)Serviciul administrare procedura
națională, biroul validare -administrare; -1
(unu) post expert gr.IA (farmacist primar),
nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată; c)Serviciul administrare procedură
națională: -1 (unu) post expert gr. IA
(farmacist primar), nivel studii S, 6 ani și 6
luni vechime în specialitate, cu normă
întreagă, perioadă nedeterminată. 4.Direcția
Proceduri Europene: a)Serviciul Evaluare
Proceduri Europene /Compartiment Calitate
Medicamente: -1 (unu) post expert gr.IA,
chimist principal, nivel studii S, 6 ani și 6
luni vechime în specialitate (chimie), cu
normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)
Serviciul Evaluare Proceduri Europene/
Compartiment Evaluare Procedură Centralizată: -1 (unu) post expert gr.IA, farmacist
primar (farmacie clinică), nivel studii S, 6
ani și 6 luni vechime în specialitate
(farmacie), cu normă întreagă, perioadă
nedeterminată; c)Serviciul Evaluare Proceduri Europene /Compartiment Evaluare
Procedură Centralizată: -1 (unu) post expert
gr.IA, chimist, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (chimie), cu normă
întreagă, perioadă nedeterminată; d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene/Compartiment Calitate Medicamente: -1 (unu) post
de expert debutant, farmacist, nivel studii
superioare, fără vechime în specialitate, cu
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 5.
Serviciul Emitere Autorizații: -1 (unu) post
expert debutant, nivel studii S, fără vechime
în specialitate, normă întreagă, perioadă
nedeterminată. Selecția dosarelor
-13.12.2021, ora 16.00. Proba scrisă
-20.12.2021, ora 10.00; Proba interviu
-27.12.2021, ora 10.00. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs -09.12.2021,
ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel. +4021-317.11.00,
int.: 307,418.
Spitalul Militar de Urgenţă.“Dr. Ion
Jianu”-Pitești organizează:concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de:șef birou gr.I-infrastructură și
cazarmare cu următoarele condiții specifice

nivelul studiilor:absolvent al unei instituţii de
învăţământ superior cu Diplomă de licenţă
în domeniul construcţii civile și industriale
sau Diplomă de licență în domeniul științe
administrartive; vechime în muncă și în
specialitate 2 ani în specialitatea postului.
Concursul se va desfășura la sediul S.M.U.
“dr. Ion Jianu”-Pitești sau la Cercul Militar.
Pitești din P-ța. Muntenia, nr. 2, în funcție de
numărul de candidați, după cum urmează:
proba scrisă în data de 17.12.2021 ora 10.00
și proba interviu în data de 23.12.2021 ora
10.00. Data limită de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs este 09.12.2021 ora
14.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
smupitesti.org la rubrica posturi vacante și la
secretariatul comisiei de concurs la
S.M.U.”Dr. Ion Jianu”-Pitești cu sediul în
mun. Pitești, str.Negru Vodă nr. 47, jud.
Argeș- tel. 0248.218.090, 0248.218.172, i
nterior. 414.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar vacant, până la revenirea titularului de drept pe post, funcţie contractuală
de execuţie, perioadă determinată: Biroului
Economic Consilier gradul II. Concursul se
va desfășura după calendarul următor:
-Proba scrisă- în data de 13.12.2021, ora
10.00; -Proba interviu- în data de 17.12.2021,
ora 10.00. Cerinţele postului Consilier gradul
II: -studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă– specializarea:
contabilitate și informatică de gestiune;
-vechime în specialitate minim 6 luni. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 5 zile
lucrătoare de la afișarea anunţului pentru
ocupare a unui post de execuţie contractual
temporar vacant, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la adresa
sus-menţionată, telefon 0233 - 21.71.42.
În data de 17-12-2021, ora 10 va avea loc
la sediul Primăriei orașului Mărășești, jud.
Vrancea, Concursul pentru ocuparea unui
post vacant, contractual de conducere, pe
perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, 5 zile /
săptămână, de președinte, la Clubul orășenesc “Viitorul“ Mărășești, din subordinea
Consiliului local al orașului Mărășești, jud.
Vrancea. Condiții de participare: Generale:
conform art.3 din HG 286/2011, modificată
și completată. Specifice: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime în specialitatea studi-

ilor: fără. În termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului în 23-11-2021,
la sediul Primăriei orașului Mărășești se vor
depune dosarele de participare la concurs,
conform art.6 din HG nr.286/2011 modificată și completată. Concursul va avea următoarele etape: 1. Selecția dosarelor: între
10- 13.12.2021; 2. Proba scrisă: 17-12-2021,
ora 10; 3. Interviul- data va fi anunțată
odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Bibliografia și anunțul concursului vor fi
afișate pe site-ul și pe tabela de afișaj ale
instituției. Relații suplimentare, la sediul
Primăriei orașului Mărășești și telefon
0237260150- persoană de contact insp.
Dogaru Claudia.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, cod poștal
900419, tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498,
organizează concurs, în conformitate cu HG
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie
vacante, astfel: 1 post vacant de consilier IA
serviciul Tehnic, Investiţii, Achiziţii,
Contracte; 1 post vacant de inspector de
specialitate I Unitatea de Administrare
Constanţa Sud; 1 post vacant de inspector de
specialitate IA Unitatea de Administrare
Constanţa Sud; 1 post vacant de muncitor
calificat III în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru SPB
Basarabi Pădure; 1 post vacant de muncitor
calificat III în cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru SPB
Basarabi Pădure+conducă refulare. Pentru
participarea la concursul organizat în
vederea ocupării posturilor contractuale
vacante de execuţie candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii privind
nivelul studiilor și vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: -pentru
postul vacant de consilier IA în cadrul serviciului Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte
este necesară următoarea pregătire: studii
universitare cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental Știinţe inginerești și cunoștinţe operare PC. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie mai mare de
2 ani vechime în funcţie; -pentru postul
vacant de inspector de specialitate I în
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa
Sud este necesară următoarea pregătire:
studii universitare cu diplomă de licenţă în
domeniul fundamental Știinţe inginerești,
cunoștinţe operare PC și permis de conducere categoria B. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie 1 an-2 ani
vechime în funcţie; -pentru postul vacant de
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inspector de specialitate IA în cadrul Unităţii
de Administrare Constanţa Sud este necesară următoarea pregătire: studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul
fundamental Știinţe inginerești, cunoștinţe
operare PC și permis de conducere categoria
B. Vechimea necesară pentru ocuparea
postului trebuie să fie mai mare de 2 ani
vechime în funcţie; -pentru postul vacant de
muncitor calificat III în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Sud- punctul de
lucru SPB Basarabi Pădure și punctul de
lucru SPB Basarabi Pădure +conductă refulare, este necesară următoarea pregătire:
școală generală (8 ani/10 ani) +diplomă calificare cu profil electric/electromecanic/
mecanic, eliberată conform prevederilor
legale la momentul emiterii, sau cursuri cu
profil electric/electromecanic/mecanic, și
atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie
între 6 luni – 1 an vechime în specialitate.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Comisia de concurs își va desfășura
activitatea, astfel: -pentru posturile de consilier și inspectori de specialitate la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4: -selecţia dosarelor în data
de 14.12.2021, ora 09.00; -proba scrisă în
data de 20.12.2021, ora 09.00; -proba interviu
în data de 24.12.2021, ora 09.00. Pentru
posturile de muncitori calificaţi la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4: -selecţia dosarelor în data
de 14.12.2021, ora 12.00; -proba scrisă în
data de 20.12.2021, ora 12.00; -proba interviu
în data de 24.12.2021, ora 12.00. Data limită
până la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 13.12.2021, la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse
Umane. Documentele aferente concursului,
respectiv documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice prevăzute în fișa postului și
bibliografia vor fi afișate la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa și pe site-ul instituţiei, la adresa
www.anif.ro. Menţionăm că angajarea pensionarilor se va face cu contract individual de
muncă pe durată determinată de 6 luni.
Accesul candidaţilor la probele de concurs se
va face prin îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: -prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu
cel mult 72 de ore înainte de data probei (se
va prezenta certificatul cu rezultatul negativ
al testării); -prezentarea dovezii de efectuare
a unui vaccin autorizat împotriva COVID19, cu condiţia să fi trecut minimum 10 zile
de la data efectuării rapelului (se va prezenta
documentul care atestă efectuarea vaccinării); -obţinerea unui rezultat negativ la
testarea rapidă pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 care se efectuează cu 15 minute
înainte de începerea probei; -prezentarea
dovezii confirmării infectării cu virusuI
SARS-CoV-2 cu cel mult 90 de zile anterior

susţinerii probei. *Responsabilitatea testării
și costurile implicate de aceasta revin candidaţitor. Relaţii suplimentare la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, persoana de contact dna Miu
Mariana, telefon: 0241.654.010/int. 1008.
Unitatea Militară 02031 București organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi
vacante astfel: -Muncitor III (electrician):
-minim studii medii cu diplomă de absolvire
în domeniul tehnic (electrician) sau absolvirea unui curs de califîcare/specializare/
perfecţionare „electrician”, certificat de
Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice;
-minim 1 an și 6 luni -vechime în specialitate; -Muncitor I (electrician): -minim studii
medii cu diplomă de absolvire în domeniul
tehnic (electrician) sau absolvirea unui curs
de calificare /specializare/ perfecţionare
„electrician”, certificat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice; -minim 6 ani și 6
luni -vechime în specialitate; -Muncitor I
(strungar universal): -minim studii medii cu
diplomă de absolvire în domeniul tehnic
(strungar universal) sau absolvirea unui curs
de calificare /specializare/ perfecţionare în
domeniul strungar universal certificat de
Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice;
-minim 6 ani și 6 luni -vechime în specialitate. Concursul se va desfășura la sediul
Unităţii Militare 02031 București, astfel:
-proba scrisă se va desfășura în data de
17.12.2021, începând cu ora 09.30; -proba
practică se va desfășura în data de
23.12.2021, începând cu ora 09.30. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
H.G.nr.286/23.03.2011. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6 din
H.G. nr. 286/23.03.2011 și se vor depune
până la data de 10.12.2021, ora 15.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
U.M.02031 București, Șoseaua Alexandriei
nr.158, Sector 5, telefon: 021.776.42.75
-Sofica Constantin.

CITAŢII
Doamna Drăguț Camelia Ionela, domiciliată în comuna Lăceni, județul Teleorman,
este chemată în fața Judecătoriei Alexandria
în data de 8.12.2021, în dosarul civil nr.
3959/740/2019, în proces cu Tănase Gabriel
și Tîrnă Marinel.
Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor,
Farcas Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda
Petru sunt citați pe data de 21.01.2022 la
Judecătoria Turda, în dos. nr. 1401/328/2014,
în calitate de pârâți.
Pricochi Adina, în calitate de reclamant,
chem în instanță pe pârâtul Pricochi Daniel,
în data de 25 ianuarie 2022, în dosarul de
divorț 2686/227/2019 la Judecătoria Fălticeni.
Simion Doana, în calitate de pârât, este
chemat la Judecătoria Medgidia, camera

Sala 1 Civil, complet cs/2017-cc, în data de
25 noiembrie 2021, ora 09.00, în proces cu B2
Kapital Portfolio Management SRL, în calitate de creditor în dosarul nr.3326/256/2021
-cerere de valoare redusă.
Se citează, în calitate de pârâtă, numita
Boambeș Gabriela, cu domiciliul necunoscut,
pentru a seprezenta la Judecătoria Pitești, jud.
Argeș, la data de 02.12.2021, în Dosarul nr.
10967/280/2020, având ca obiect pretenții, în
proces cu Istrate George Cătălin, reclamant.
România. Judecătoria Cornetu. Șoseaua
Alexandriei Nr.138, Com.Cornetu, Secția
Civilă, Camera Sala 4. Destinatar: Minea
Niculina, com.Glina, Sat Catelu, Str.Int.
Școlii, nr.39, județul Ilfov. Dosarul Nr.
6460/1748/2021. Materia: Civil. Stadiul
procesual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: declararea judecătorească a morții.
Citație emisă la 19 Noiembrie 2021. Stimată
doamnă/Stimate domn, sunteți chemat în
această instanță, camera Sala 4, Complet c8
civil, în data de 13 Decembrie 2021, ora
09.00, în calitate de pârât, în proces cu
Florea Stefania, în calitate de reclamant. În
caz de neprezentare a părților, se va putea
trimite un înscris, judecata urmând a se face
în lipsă. Prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin
funcționarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenței pentru un termen
de judecată, cel citat este prezumat că are în
cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare, titularul
S.C.Terra-Business S.R.L., Gîrbaci Vasilică și
Gîrbaci Mirela-Corina, cu sediul în Timișoara, strada Paris, nr.2/A, judeţul Timiș,
tel.0744.525.013, intenţionez să solicit de la
Administraţia Bazinală de Apă Banat avizul
de Gospodărire a Apelor pentru proiectul:
P.U.Z. -Extindere zonă servicii și depozitare,
industrie nepoluantă, extravilan și intravilan
G i a r m a t a Vi i , c o m u n a G h i r o d a ,
C.F.nr.403615, 406182 și 406183, judeţul
Timiș. Această investiţie este nouă, urmând
a fi realizată din surse proprii de către S.C.
Terra-Business, Gîrbaci Vasilică și Gîrbaci
Mirela-Corina. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări se
pot adresa solicitantului sau la adresa: B-dul
16 Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul
Ti m i ș , t e l e f o n : 0 2 5 6 . 4 9 1 . 8 4 8 , f a x :
0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.rowater.
ro, după data de 25.11.2021.
S.C.Pridova Tech S.R.L., cu sediul în sat
Petrăchioaia, șos.Afumați, nr.758, camera 2,
atelier tapițerie, parter, județul Ilfov, titulari

ai planului/programului P.U.Z. „Construire
hală depozitare și servicii conexe, birouri,
anexe tehnice și administrative, racoduri,
branșamente, amenajări, împrejmuire și
organizare de șantier”, în județul Ilfov, sat
Petrăchioaia, tarla 32, numărul topographic
al parcelei 136/72, lot 3, nr.cadastral 58231,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul/programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției Regionale
pentru Protecția Mediului Ilfov, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până
vineri, între 9.00-12.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul
A.R.P.M.B.în termen de 15 zile de la data
publicării anunțului.
SC DHC CO SRL, din municipiul
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul Dolj,
România, cod poștal 200330, vă invită să
participați la procedura concurențială
pentru atribuirea contractului de lucrări în
cadrul proiectului „construire centru de
vinificaţie Domeniile Dascalu”, proiect cofinanțat prin Programul Național de Sprijin în
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul
contractului de lucrări: Realizarea lucrărilor
de construcții pentru obiectivul de investiții
„construire centru de vinificatie Domeniile
Dascalu”. Durata contractului: 12 luni;
Va l o a r e a e s t i m a t ă a c o n t r a c t u l u i :
6.119.690,57Lei fără TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită
de depunere a ofertelor: Data: 02.12.2021,
ora 16.00; Data și ora ședinței de deschidere:
Data: 02.12.2021, ora 17.00. Adresa și modul
de obținere a documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține
printr-o solicitare scrisă la următoarea
adresă de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro; Ofertele se vor depune la următoarea
adresă: Municipiul Craiova, strada Râului,
nr.429, județul Dolj, România. Modul de
prezentare al ofertelor: Ofertantul trebuie să
prezinte un (1) exemplar al ofertei în
original, în plic sigilat, pe care să fie trecute
adresa achizitorului. Pentru informații suplimentare legate de contract vă invităm să ne
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro, persoană de contact este Florin
Opriș.
SC Regency Company SRL,cu sediul in
Bucuresti, blv.Basarabiei, nr.256, et.1, sect.3,
Bucuresti, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de autorizatie de mediu,
in scopul desfasurarii activitatii de Taierea si
rindeluirea lemnului cod CAEN-1610, la
sediul secundar din Str. Stefan Cel Mare,
nr.193, Sibiu. Informatii privind impactul
asupra mediului al activitatii pentru care se
solicita autorizatia de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni pana vineri, la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Sibiu, Str. Hipodromului 2A, Sibiu. Observatiile, sugestiile
si/sau propunerile publicului se primesc in
scris la sediul A.P.M.Sibiu.

SC Smart Management Invest SRL cu
sediul în localitatea Arad, B-dul Decebal, nr.
2, ap.307, et. 3, judetul Arad anunţă intenţia
de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru
activitatea cu cod CAEN (rev 2) 4730 Comert cu amănuntul al carburantilor
pentru autovehicule în magazine specializate, desfășurată la punctul de lucru din Loc.
Sibiu, Calea Surii Mici, FN, Judetul Sibiu.
SC Avenue Invest Development SRL, CUI
44023553, proprietar al terenului situat in str.
Delea Noua, nr.7-7A, sect.3, Bucuresti, nr.
cadastral 217528, cu o suprafata de teren de
401.00mp, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de a obtine Avizul Favorabil pentru domentatia PUD aferenta
proiectului „construire imobil de locuinte
S+P+3E+4 Eretras“. Documentatia a fost
depusa pentru consultare la Primaria Sectorului 3.Observatiile/comentariile se fac in
scris la Directia de Urbanism din cadrul
Primariei Sect. 3, in termen de 15 zile.
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de administrator judiciar al
Teatrul Comic București SRL desemnat
prin Hotararea nr.5839 din data de
17.11.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
24599/3/2021, notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Teatrul Comic București SRL, cu
sediul social in București, Sectorul 1, Strada
Elocinţei, Nr. 6-8, Mansarda, Camera 2, CUI
36808687, nr. de ordine in registrul comertului J40/15949/2016. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Teatrul Comic București
SRL vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului București - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 24599/3/2021, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 03.01.2022; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante
24.01.2022; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 18.02.2022; d)
data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 31.01.2022, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la data de
03.12.2021, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, lichidator judiciar al
Quasar Plant SRL cu sediul în Iași, stradela
Manta Roșie nr. 10, Iași, J22/1007/2013, CUI
31741624, notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei societății Quasar
Plant SRL conform Sentinței civile nr.
715/17.11.2021 pronuntată în dosarul nr.
5372/99/2021(234/2021) aflat pe rolul Tribunalului Iași. Societatea are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 din Legea
nr. 85/2014.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe este 03.01.2022.
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Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului
preliminar este 13.01.2022. Termenul pentru
depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia
in BPI. Termenul pentru publicarea tabelului
definitiv este 07.02.2022. Termenul pentru
continuarea procedurii este 16.02.2022. Se
notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare și
Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2, în
data de 18.01.2022, ora 10:00 având ca
ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia;2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia. Se notifică asociatii societăţii debitoare cu privire la faptul că
va avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul
lichidatorului judiciar în data 28.12.2021,
ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.
S.C.Katan Consulting S.R.L., având
sediul/domiciliul în județul Mureș, localitatea Târgu Mureș, str. Pădurii, nr.21, titular
al planului/programului P.U.Z. „Dezmembrare teren și construire ansamblu de locuințe cu funcțiuni complementare” amplasat
în județul Ilfov, orașul Otopeni, T29,
numărul topografic al parcelei A343/29, nr.
cadastral 959, Carte Funciară 101859,
anunţă publicul interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de
06.10.2021, urmând ca planul/programul
propus să fie supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu. La documentația depusă
este atașat și avizul Administrației Naționale
„Apele Române” cu nr.13198 din 05.11.2021.
Observații/comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440),
în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
SC Dolgas SRL, cu sediul în Caracal, str.
M. Kogălniceanu, nr.15, jud.Olt, anunță
public depunerea cererii pentru obținerea
autorizației de mediu pentru desfășurarea
activității de Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate (benzină și motorină), cod
CAEN 4730, la adresa: str. M. Kogălniceanu,
nr.15, Caracal, jud.Olt. Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris
la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moroșanu,
nr.3, pe durata derulării procedurii.
Beneficiarul Legumele Noastre Locale
Cooperativa Agricola, cu sediul în mun.

București, sector 3, str. Vlaicu Vodă, nr.7A,
et.1, ap.16, anunță decizia privind etapa de
încadrare a planului/programului „Înființare
seră de legume și spații condiționare”
amplasat în jud.Călărași, oraș Fundulea,
intravilan, nr. cad. 22516, tarla 60, parcela 2.
Documentația se supune procedurii de adoptare: -fără aviz de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004,
privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri și
programe, cu modificările și completările
ulterioare; -fără evaluare adecvată conform
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2007, privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
cu modificările și completările ulterioare.
Informații privind potențialul impact asupra
mediului al planului/programului propus pot
fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Călărași, șos.Chiciului,
nr.2, de luni până vineri, orele 10.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub
semnătură și cu date de identificare, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Călărași,
timp de 10 zile calendaristice de la data
publicării.

SOMAŢII
Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr.
1791/246/2021. Petenta Pui Florica solicită
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra cotei de 5/8 parte din
imobilul identificat în c.f.301394 Tauț
(provenit din c.f. 879 Nadăș) nr.top.
278-279/b casa nr.306 și grădină în suprafață de 1332 mp. imobil asupra căruia figurează ca proprietari sub B.1 Lupulesc Moisă
decedat în data de 11.03.1948 în cotă de 4/8
parte și sub B.2 Berar Ioan decedat în data
de 10.09.1994 în cotă de 1/8 parte urmând a
se proceda la întabularea petentei asupra
acestui imobil. Petenta susţine că folosește
acest imobil de peste 25 de ani continuu,
pașnic, public și sub nume de proprietar. Toţi
cei interesaţi sunt somaţi să depună de
îndată opoziţie la Judecătoria Gurahonț
deoarece în caz contrar în termen de 30 de
zile de la ultima publicaţie se va proceda la
rezolvarea cererii.
România, Judecătoria Agnita, județul
S i b i u . D o s a r n r. 1 0 7 3 / 1 7 4 / 2 0 2 0 d i n
12.11.2021. Somație. Potrivit încheierii de
ședinţă din data de 05.11.2021 pronunţată de
Judecătoria Agnita în dos.nr.1073/174/2020.
În temeiul art.130 din Decretul-Lege
nr.115/1938 și a Deciziei nr.86/10.12.2017
pronunţată de Î.C.C.J., se înștiinţează orice

persoană interesată că reclamanta Tobiaș
Voichiţa, dom.în comuna Bruiu, str. Principală, nr.236, jud.Sibiu, a formulat acţiune
civilă având ca obiect dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situat administrativ în comuna
Bruiu, str.Principală, nr. 236, jud.Sibiu, cu
nr.top.229, 230 casă, curte și grădină, în
suprafaţă de 3,150mp, din CF nr.101948 (nr.
CF vechi 73). Somează persoanele interesate
să facă opoziţie, în caz contrar, în termen de
30 de zile de la emiterea celei din urmă publicaţii, se va trece la judecarea cererii.

LICITAŢII
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Adâncata, cu sediul în comuna Adâncata,
Str.Principală nr.117, judeţul Suceava, cod
poștal 727005, telefon: 0230/528.566, fax:
0230/528.571, e-mail: padancata@yahoo.ro,
cod fiscal 4327480. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Imobil -teren -în
suprafață de 20.000mp, situat în extravilanul
satului Călugăreni, comuna Adâncata,
județul Suceava, tarlaua „Pârloage Călugăreni”, înscris în cartea funciară nr. 33816 a
U.A.T. Comuna Adâncata, județul Suceava,
aparținând domeniului privat al Comunei
Adâncata, județul Suceava, conform H.C.L.
nr. 73/29.10.2021 și temeiului legal: O.U.G.
nr. 57/03.07.2019; -Imobil -teren -în suprafață de 8.107mp, situat în extravilanul
satului Călugăreni, comuna Adâncata,
județul Suceava, tarlaua „Pârloage Călugăreni”, înscris în cartea funciară nr. 33815 a
U.A.T. Comuna Adâncata, aparținând
domeniului privat al Comunei Adâncata,
județul Suceava, conform H.C.L. nr.
72/29.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Adâncata. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment juridic, între orele
8.00 și 15.00, din cadrul Primăriei Comunei
Adâncata, cu sediul în comuna Adâncata,
Str. Principală nr.117, județul Suceava, cod
poștal 727005. 3.3.Costul și condiţiile de
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plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 25Lei/exemplar și se achită
la Casieria Comunei Adâncata sau prin virament, în contul Comunei Adâncata
RO27TREZ59121A300530XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Suceava. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
02/12/2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Comunei
Adâncata, comuna Adâncata, Str. Principală
nr. 117, județul Suceava. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
10/12/2021, ora 12.00, Sala de ședințe a
Primăriei Comunei Adâncata, cu sediul în
comuna Adâncata, Str.Principală nr.117,
județul Suceava, cod poștal 727005. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalul
Suceava, municipiul Suceava, Str.Ștefan cel

Mare nr.62, județul Suceava, cod 720062,
telefon/fax: 0230/214.948, e-mail: trsv-birp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 18/11/2021.
CONPET S.A. Ploiești, organizează licitaţii cu strigare, pentru vânzare de mijloace
de transport auto, ţeavă recuperată aflată în
magazii și ţeavă îngropată provenite din
lucrări de înlocuire de conducte. Ședinţele de
licitaţie se organizează astfel: - în fiecare zi
de marţi: - ora 10:00, pentru mijloace de
transport auto; - ora 11:00, pentru ţeavă
recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi de
joi: ora 10:00, pentru ţeavă îngropată, până
la epuizarea stocului. Pentru mijloacele de
transport auto și ţeava recuperată din
magazii, garanţia de participare la licitaţie
este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de participare la licitaţie este de
50 lei. Pentru ţeava îngropată garanţia de
participare la licitaţie este în cuantum de
10% din valoarea acesteia, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar taxa de
vizitare este în cuantum de 600 lei. Taxa de
vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile. Garanţia de participare se restituie

PIERDERI
Florea Gherghina, declar pierdut Certificatul de urbanism numărul 1570 din
24.09.2019 emis pentru imobilul din București, sector 3, strada Nucului, nr.35 și 37.
Publicitate
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ofertanţilor care nu întrunesc condiţiile de
participare la licitaţie precum și celor care
nu au adjudecat bunuri la licitaţie. Taxa de
participare, taxa de vizitare și garanţia de
participare se achită pană la data licitaţiei
prin virament în contul deschis la BCR
Ploiești, cod IBAN RO38RNCB02050
44865700001, ori cu numerar la caseria
societăţii, situată la Dispeceratul Central, str.
Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești. Pentru informaţii
privind condiţiile de participare la licitaţie,
modelul de contract, lista bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei accesaţi pagina web www.
conpet.ro sectiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare
bunuri de interes general. Data limită pană
la care se poate depune documentaţia de
participare la licitaţie este ziua anterioara
licitatiei, ora 10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în
zilele mai sus menţionate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

Preț:
34,90 de
lei ziarul +
cartea

O lucrare de mare valoare despre cea mai fascinantă zonă
a lumii - Bizanțul - și legăturile acesteia cu poporul român.
„Am urmărit dezvoltarea vieții bizantine în toată întinderea
și bogăția sa și am vrut să o fixez mai degrabă în tablouri
decât în expuneri seci, după cum se obișnuiește” - notează
marele istoric în prefața cărții

