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l SC Pasirom Interactiv SRL, având CUI
RO14947358, cu sediul în București, str.
Intrarea Horbotei, nr.4, Bl. G5, sc.1, et.5, ap.23,
sector 3, angajază: -Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mosaic, faianță, gresie, parchet -cod COR:
931301- 12 posturi. Cerințe: experiență min.2
ani. Selecția are loc în data de 24.08.2021, ora
12.00, la sediul societății. Persoană de contact:
Ivanov Mădălina -0756.195.196.
l Sham Innovations S.R.L, cu sediul social în
București, Str.Râmnicu Vâlcea nr.26, Bl.15B,
Sc.1, Et.2, Ap.11, Sector 3, înregistrată la ORC
sub nr.J40/10519/05.08.2016, CUI: 36399531,
angajează: cofetar șef -cod COR 343404- 1
post, cofetar cod COR 751202- 2 posturi, ajutor
bucătar cod COR 941101- 2 posturi și lucrător
bucătărie (spălător vase mari) cod COR
941201- 2 posturi. Pentru CV la adresa de
e-mail: igen91241@gmail.com.
Avanti Invest Services S.R.L cu sediul social în
București, Str.Argentina nr.25, parter, sector 1,
înregistrată sub nr.J40/7532/2021 C.U.I.:
4417874; angajează: dulgher (exclusiv restaurator) cod COR 711501 -10 posturi create,
fierar betonist cod COR 711402- 10 posturi
create; faianțar cod COR 712201- 10 posturi
create; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet cod COR 931301- 10 posturi
create; montator placaje interioare și exterioare
cod COR 712202- 10 posturi create; electrician
de întreținere și reparații cod COR 741307- 5
posturi create; instalator rețele termice și sanitare cod COR 712612- 5 posturi create. Pentru
CV la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.
l Kagelmann Serv S.R.L., cu sediul social în
municipiul București, Strada Lamâiului, nr.4,
camera 1, sector 1, înregistrată la ORC sub
nr.J40/1872/2019, CUI: 40636822, angajează:
dulgher (exclusiv restaurator) cod COR 71150110 posturi create; fierarbetonist cod COR
711402- 20 posturi create; faianțar cod COR
712201- 10 posturi create; muncitor necalificat
la spargerea și tăierea materialelor de construcții
cod COR 931302- 20 posturi create; muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
cod COR 931301- 10 posturi create; montator
placaje interioare și exterioare cod COR 71220210 posturi create; electrician de întreținere și
reparații cod COR 741307- 10 posturi create;
instalator rețele termice și sanitare cod COR
712612- 10 posturi create. Pentru CV la adresa
de e-mail: mariusflorindragan@yahoo.com.

l Top Gai International SRL cu sediul social
în București, Str.Trestiana nr.1A, bl.8, sc.A, et.9,
ap.49, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/17031/2019, CUI
42014117 angajează: dulgher (exclusiv restaurator) nr.posturi- 5 cod COR-711501, fierar
betonist nr.posturi- 5 cod COR-711402;
faianțar nr.posturi- 10 cod COR-712201;
muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet, nr.posturi- 20 cod COR- 931301; zidar,
nr.posturi- 10 cod COR-711203; instalator
rețele termice și sanitare nr.posturi- 5 cod
COR-712612; electrician de întreținere și reparații nr.posturI- 5 post cod COR-741307.
Pentru CV la adresa de e-mail: ammar.
fadhil88@yahoo.com.
l Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu
Severin, cu sediul în orașul Drobeta Turnu
Severin, b-dul.Carol I, nr.5-7, judeţul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante, conform HG nr.286/23.03.2011, după
cum urmează: 1 post infirmieră debutantăSecția Chirurgie Generală. Condiții de participare: studii gimnaziale, fără vechime, curs de
calificare ocupația infirmieră. Concursul se va
desfăşura astfel: 06 septembrie 2021, ora 12.00termenul limită de depunere a dosarelor, 14
septembrie 2021, ora 09.30- proba scrisă, 16
septembrie 2021, ora 09.30- proba interviu.
Detalii privind conditiile specifice și bibliografia
de concurs sunt disponibile pe site-ul instituției,
telefon 0252.333.181.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale- Unitatea Teritorială 235, cu sediul în com. Gura Ocniței,
judeţul Dâmbovița, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de
Referent, treapta I, din cadrul Compartimentului Produse RS, astfel: Studii: medii,
absolvent liceu cu diplomă bacalaureat,
Vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, Vechime în
specialitate- nu este necesară. Concursul se
organizează la sediul instituției, astfel:
14.09.2021, ora 11.00- proba scrisă,
20.09.2021, ora 11.00- proba interviu. Data
limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: 06.09.2021, ora
14.00, la sediul instituţiei. Condiţiile generale
şi specifice de participare la concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare pentru
dosarul de concurs se afişează la sediul instituției şi pe site-ul www.anrsps.gov.ro/ resurse
umane. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei și la telefon: 0245.673.261Dascălu Dorina.

l Institutul Limbii Române (I.L.R.) organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi: a) 1 post contractual, vacant, de
execuție, de consilier IA în Biroul Cursuri de
Limbă, Literatură, Cultură și Civilizație Românească, Condițiile specifice postului: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, în
domeniul filologie; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani. b) 1 post contractual,
vacant, de execuție, de consilier IA în Biroul
Cursuri de Limbă, Literatură, Cultură și Civilizație Românească, Condițiile specifice postului:
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, în domeniul filologie, istorie, studii
culturale sau științele educației; vechime în
specialitatea studiilor: minimum 3 ani. c) 1 post
contractual, vacant, de execuție, de consilier
juridic IA în Biroul Resurse Umane, Juridic și
Administrativ. Condițiile specifice postului:
studii universitare superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul științelor juridice; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul I.L.R. din str. Caransebeș, nr.1, București, Sector 1, până la data de
08.09.2021, ora 14:00. Relații suplimentare:
telefon 021.311.06.31, e-mail: resurseumane@
ilr.ro. Concursul se organizează în data de
14.09.2021, ora 09:00 -proba scrisă și în data de
21.09.2021, ora 09:00 -interviul, la sediul I.L.R.
din București, str. Caransebeș, nr.1, București
sector 1. Condițiile de participare la concurs,
atribuțiile postului, actele necesare pentru
înscriere, bibliografia și calendarul de concurs
se afișează la sediul I.L.R. și pe site-ul www.ilr.
ro.
l Primăria Oraşului Ştefăneşti, județul Argeș,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de
șofer, funcții contractuale de execuție în cadrul
Compartimentului Transport local și deservire
din aparatul de specialitate al primarului
oraşului Ştefăneşti, județul Argeș, astfel: 1)
Șofer microbuz școlar. Condiții specifice: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-permis de conducere - categoria D; -atestat
profesional transport persoane; -aviz psihologic; -vechime ca și conducător auto categorie
D - minimum 3 ani. 2) Șofer I. Condiții specifice: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -permis de conducere – categoriile
B, C; -vechime în muncă: minimum 3 ani.
Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din
Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
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sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiții de desfășurare a concursului: Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Orașului Ștefănești în data de 15.09.2021
(proba scrisă) la ora 10.00, iar în data de
17.09.2021, ora.10.00 - interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la
Compartimentul Resurse Umane din cadrul
instituției. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Orașului Ștefănești, tel.
0248/266752, persoana de contact: șef birou
Resurse umane și Relații cu publicul, Tufă
Mihalcea Ana-Maria.
l Primăria Comunei Tătăruși, cu sediul în
comuna Tătăruși, satul Tătăruși, judeţul Iași,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de conducere vacante, de: coordonator Centru de zi de tip Afterschool, din
comuna Tătăruși, satul Tătăruși, județul Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de
15.09.2021, ora 10.00, Proba interviu în data de
21.09.2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -absolvent de studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul psihologie, asistență socială sau
sociologie; -vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, -absolvent cu
diplomă de licență al învățământului superior
în domeniul juridic, medical, economic sau al
științelor administrative, -cu experiență de
minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Tătăruși. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Comunei Tătăruși, județul
Iași, persoană de contact: Iosub Marinica
Raluca, telefon: 0232.714.500.
l Școala Gimnazială Nr.1 Durnești, cu sediul
în loc.Durnești, com.Durnești, jud.Botoșani,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractual vacante de șofer microbuz școlar,
normă întreagă, perioada nedeterminată,
conform HG 286/2011. Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data de 20.09.2021,
ora 12.00. Proba interviu în data de 23.09.2021,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: Studii medii; Vechime minim 2 aniconducător auto. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10

zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Durnești.
Relații suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale nr.1 Durnești, persoană de contact prof.
Doloi Nicoleta-Monalisa, telefon: 0742.352.362,
fax 0231.578.014, e-mail: scoala_
durnesti2007@yahoo.com
l Institutul National de Boli Infecțioase „Prof.
Dr. Matei Bals”, cu sediul în București, sectorul
2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numărul 1, în
conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale
OMS nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de art.1 din OMS
nr.954/2017, organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director al unităţii, în conformitate cu legea
153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și
completarile ulterioare, după cum urmează: 1
post de director medical; 1 post de director
financiar-contabil; 1 post de director de îngrijiri. La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale şi specifice. Criteriile generale sunt
următoarele: a) au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea; c) au o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: a)
pentru directorul medical: 1.sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic primar; 3.au minimum 10
ani vechime în specialitatea respectivă; b)
pentru directorul financiar-contabil: 1.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în profil economic; 2.au cel puţin 10 ani
vechime în specialitatea studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în
domeniul Sistemului european de conturi,
precum şi de cunoaştere a reglementărilor
europene în domeniu; c)pentru director de

îngrijiri: 1.sunt asistenţi medicali generalişti
principali; 2.au cel puţin 10 ani vechime ca
asistenţi medicali generalişti principali; 3. sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă,
cu diplomă de licenţă. Concursul/examenul
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director al unităţii se va organiza în data de
17.09.2021, ora 10.00- proba scrisă, respectiv
data de 23.09.2021, ora 09.00- susţinere orală a
proiectului de specialitate, ora 13.00- interviul
de selecţie, la sediul unităţii. Data limită până
la care se pot depune actele pentru dosarul de
concurs este 09.09.2021. Bibliografia pentru
concurs/examen şi temele- cadru pentru
proiectul de specialitate se afişează la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase „ Prof.
Dr. Matei Bals” şi se publică pe site-ul institutului www.mateibals.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefonul: 021.20.10.980- interior
3953- Serviciul RUNOS.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, cu sediul în localitatea
Constanţa, str. Zburătorului, nr. 4, cod poştal
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 Serviciul
Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte; 1 post
vacant de consilier IA biroul Administrativ; 1
post vacant de funcţionar biroul Administrativ;
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 IV în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Nordpunctul de lucru SPD Seimeni; 1 post vacant
de muncitor calificat II în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord- punctul de
lucru SRPE Vadu Oii; 1 post vacant de
muncitor calificat III în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord- punctul de
lucru SRPA 1-2 M. Viteazu +conductă refulare;
1 post vacant de muncitor calificat III în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Nordpunctul de lucru SRPA 1-5 Nuntaşi; 1 post
vacant de muncitor calificat III în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Sudpunctul de lucru SRP1 Galeşu; 1 post vacant
de muncitor calificat III în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru
SPB Galeşu; 1 post vacant de muncitor calificat
III în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Sud- punctul de lucru SRP1 Basarabi +conductă refulare; 1 post vacant de
muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru
CA0/CA1 Basarabi. Pentru participarea la
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concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale vacante de execuţie candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii privind nivelul studiilor şi 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 Ştiinţe inginereşti
(specializarea Îmbunătăţiri Funciare/
Construcţii hidrotehnice/ Agricultură/ Ingineria Mediului, Ingineria şi Protecţia mediului
în agricultură, Construcţii civile, industriale şi
agricole/ Energetică/ Electromecanică/ Mecanică) şi atestat/adeverinţă cursuri operare PC
(World, Excel, Adobe, Outlook, internet).
Vechimea necesară pentru ocuparea postului
trebuie să fie mai mare de 2 ani vechime în
funcţie; pentru postul vacant de consilier IA în
cadrul biroului Administrativ de la sediul filialei sunt necesare studii universitare cu
diplomă de licenţă, atestat/adeverinţă cursuri
operare PC (World, Excel, Adobe, internet) şi
permis de conducere categoria B, nivel ridicat
cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul
administrativ. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie mai mare de 2
ani vechime în funcţie; pentru postul vacant de
funcţionar în cadrul biroului Administrativ de
la sediul filialei sunt necesare studii medii-liceu,
absolvent cu diplomă de BAC sau certificat de
absolvire, cunoştinţe de contabilitate primară,
cunoştinţe de legislaţie gestiune stocuri, cunoştinţe operare PC. Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie mai mare de 6
luni, 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 Ştiinţe inginereşti (specializarea Îmbunătăţiri Funciare/
Construcţii hidrotehnice/ Agricultură/ Ingineria Mediului, Ingineria şi Protecţia mediului
în agricultură, Construcţii civile, industriale şi
agricole/ Energetică/ Electromecanică/ Mecanică), şi atestat/adeverinţă cursuri operare PC
(World, Excel, Adobe, Outlook, internet).
Vechimea necesară pentru ocuparea postului
trebuie să fie 1 an-2 ani vechime în funcţie;
pentru postul vacant de inspector de specialitate IA în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Sud este necesară următoarea
pregătire: studii universitare cu diplomă de
licenţă în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti (specializarea Îmbunătăţiri Funciare/
Construcţii hidrotehnice/ Agricultură/ Ingineria Mediului, Ingineria şi Protecţia mediului
în agricultură, Construcţii civile, industriale şi
agricole/ Energetică/ Electromecanică/ Mecanică), şi atestat/adeverinţă cursuri operare PC
(World, Excel, Adobe, Outlook, internet).
Vechimea necesară pentru ocuparea postului
trebuie să fie mai mare de 2 ani vechime în
funcţie; pentru postul vacant de muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de Administrare
Constanţa Nord- punctul de lucru SPD
Seimeni, este necesară următoarea pregătire:
şcoală generală (8 ani/10 ani) +diplomă calificare cu profil electric /electromecanic /mecanic,
eliberată conform prevederilor legale la
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momentul emiterii, sau cursuri cu profil electric
/electromecanic /mecanic, şi atestat agent de
securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea
postului trebuie să fie între 0 luni-6 luni
vechime în specialitate; pentru postul vacant de
muncitor calificat II în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Nord- punctul de
lucru SRPE 1 Vadu Oii, este necesară următoarea pregătire: şcoală 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, şi
atestat agent de securitate. Vechimea necesară
pentru ocuparea postului trebuie să fie între 1
an-2 ani vechime în specialitate; pentru postul
vacant de muncitor calificat III în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Nordpunctul de lucru SRPA 1-2 M. Viteazu +
conductă refulare şi punctul de lucru SRPA 1-5
Nuntaşi, este necesară următoarea pregătire:
şcoală 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, şi atestat agent de
securitate. Vechimea necesară pentru ocuparea
postului trebuie să fie între 6 luni-1 an vechime
în specialitate; -pentru postul vacant de
muncitor calificat III în cadrul Unităţii de
Administrare Constanţa Sud – punctul de
lucru SRP1 Galeşu, punctul de lucru SPB
Galeşu şi punctul de lucru SRP1 Basarabi
+conductă refulare, este necesară următoarea
pregătire: şcoală 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, şi
atestat agent de securitate. Vechimea necesară
pentru ocuparea postului trebuie să fie între 6
luni-1 an vechime în specialitate; pentru postul
vacant de muncitor calificat IV în cadrul
Unităţii de Administrare Constanţa Sudpunctul de lucru CA0/CA1 Basarabi, este
necesară următoarea pregătire: şcoală 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, şi atestat agent de securitate.
Vechimea necesară pentru ocuparea postului
trebuie să fie între 0 luni-6 luni vechime în
specialitate. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Comisia de concurs îşi va desfăşura activitatea, astfel: -Pentru posturile de
consilieri, funcţionar şi inspectori de specialitate la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, din localitatea Constanţa,
str.Zburătorului, nr.4: selecţia dosarelor în data
de 08.09.2021, ora 09.00; proba scrisă în data
de 14.09.2021, ora 09.00; proba interviu în data
de 20.09.2021, ora 09.00; -pentru posturile de
muncitori calificaţi: selecţia dosarelor în data
de 08.09.2021, ora 13.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa,
din localitatea Constanţa, str.Zburătorului,
nr.4; proba practică în data de 14.09.2021, ora
13.00, la sediul SRP1 Basarabi, loc.Poarta
Albă; Proba interviu în data de 20.09.2021, ora
13.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătă-

ţiri Funciare Constanţa, din localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4. Data limită
până la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 07.09.2021, 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
şi specifice prevăzute în fişa postului şi bibliografia vor fi afişate la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa şi 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 purtarea
obligatorie a măştii de protecţie şi respectarea
distanţării sociale. Relaţii suplimentare la
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Constanţa, persoana de contact dna
Miu Mariana, telefon: 0241.654.010/ int.1008.

CITAȚII
l Livia-Roxana Dumitru, moștenitoarea
defunctului Dumitru S.Marin, convoacă
pentru data de 16.09.2021, orele 17.00, la
Cancelaria Parohiei Buna Vestire Belu din Șos.
Giurgiului nr.29A, sector 4, pe moștenitorii
defunctei Mitu Maria, în vederea clarificării
situației juridice a locului de veci, aflat în Cimitirul Buna-Vestire, figura 3, loc 52.
l Rugină Mihai cu domiciliul în Focșani, str.
Aleea Echității nr.5, bl.M3, sc.3, ap.53, în calitate de debitor și SC Enne Balast Transport
SRL în calitate de terț poprit, sunt citați în data
de 01 Noiembrie 2021, ora 09.00 la Judecătoria
Focșani, Completul C5Com7, în dosarul
10570/231/2020 în contradictoriu cu reclamanta CUP Salubritate SA Focșani.
l Numita, Grădinaru Mandița, cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul și com. Havârna,
jud. Botoșani, este citată la Judecătoria Darabani, jud. Botoșani în data de 07.09.2021, ora
11:00, cu mențiunea personal la interogatoriu,
în calitate de pârâtă în dosarul nr. 558/217/2020
ce are ca obiect fond funciar, în care reclamant
este numitul Amititeloaie Mihai.
l Numita Struta Gabriela, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bistrița, loc. componenta
Ghinda, nr. 1 D, fără forme legale în Voineasa,
str. Grotului, bl. 9, ap. 5, jud. Vâlcea, este citată
la Judecătoria Bistrița, pentru data de
15.09.2021, ora 11.00, în calitate de pârâtă,
dosarul civ. nr.7789/190/2020, în procesul de
divorț cu reclamantul Struta Gavril-Oscar.

DIVERSE
l CII Tudor Geanina, administrator judiciar
al debitoarei Rultehcon Gard Line SRL, CUI
34171633, notifica majorarea urmatoarelor
termene, astfel: Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra
averii debitoarei este 23.09.2021, Termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea,

afisarea si publicarea tabelului preliminar al
creantelor in BPI este 11.10.2021, Termenul
primei adunari a creditorilor este 18.10.2021.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
367/105/2020, Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 367/04.08.2021 privind pe SC
Ddao Steel Protection SRL.
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a autorizației integrate de mediu, în
scopul desfășurării activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special
pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de
consum de solvent organic mai mare de 150 kg
pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an”, pe
amplasamentul din mun. Focșani, Str. Surăii,
nr. 6, jud. Vrancea, activitate prevăzută la categoria 6.7. din anexa 1 a Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale. Informațiile
privind impactul potențial asupra mediului al
activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate
zilnic de luni până joi între orele 8-14 și vineri
între orele 8-12, la sediul APM Vrancea din
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud.
Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul
APM Vrancea, în termen de 30 zile de la data
apariției anunțului.
l Asociația Composesorală Mutu Coasta
Ursului Straja Lupeni, cu sediul în Mun.
Vulcan, str. Liliacului, nr. 6, jud. Hunedoara și
Asociația Producătorilor Liberi Lupeni cu
sediul în Mun. Vulcan, str. Liliacului, nr. 17,
jud. Hunedoara, titulari ai planului “AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației
Composesorale Mutu Coasta Ursului Straja
Lupeni și a Asociației Producătorilor Liberi
Lupeni, cu amplasamentul pe raza U.A.T
Lupeni, județul Hunedoara, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului poate
fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara, Str.
Aurel Vlaicu nr. 25 , Deva, Județul Hunedoara,
de luni până joi între orele 8-16 și vineri intre
orele 8 - 14. Observații și sugestii se primesc în
scris la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu nr. 25,
Deva, Județul Hunedoara, în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării anunțului.
l S.C Eurocov SRL și persoanele fizice: Virtyo
Elena, Benedek Ileana, Gocz Bela, Ciambur
Dumitru Codruț, Csorja Cornelia, Debreczi
Ladislau, Bdebreczi Pavel și alții, având sediul
în Orașul Covasna, Strada Morilor, Nr 12,
judeţul Covasna și altii, titulari ai panului
Amenajament silvic UP III Comandău, cu
amplasamentul în UAT Zagon și Covasna,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM Covasna, în

vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate
la sediul APM Covasna, B-dul Grigore Bălan,
nr. 10, Localitatea Sfântu Gheorghe și la sediul
titularului, zilnic, de luni până joi între orele
08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris
la sediul APM Covasna, în termen de 15 zile de
la data apariției anunţului.
l Stan Stefan, titular al planului P.U.Z.
–“construire imobil cu regim de inaltime parter
cu functiunea de magazine retail, realizare
parcaje la sol, amenajare parcari cu incarcare
electrica, amenajare spatii verzi plantate, alei
carosabile si pietonale, imprejmuire teren,
amplasare semnale publicitare, bransare la
utilitati, amplasare post trafo, sistematizare
verticala, amenajare accese auto si pietonale,
organizare de santier si operatiuni cadastrale,
construire locuinte collective, comert-servicii,
birouri, amenajare accese, parcaje, circulatii si
utilitati”, in loc. Magurele, T65, P216, 216/1315, anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect. 6, de luni pana joi intre orele:
09:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in
scris la sediul: A.P.M. ILFOV in termen de 15
zile de la data publicarii anuntului.
l RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți,
Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin, titular
al Planului „Amenajamentul silvic al
Ocolului Silvic Drobeta Turnu Severin -U.P.
I Racovat, U.P.II Podeni, U.P.III Bahna,
U.P.IV Vodita, U.P.V Jidostita, U.P.VI Topolnita, U.P.VII Balotești, U.P.VIII Cosustita”
anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării
Studiului de Evaluare Adecvată a efectelor
potențiale asupra ariilor naturale protejate
de interes comunitar și a Raportului de
Mediu. Consultarea planului, a Studiului de
Evaluare Adecvată și a Raportului de Mediu
se poate realiza la sediul titularului, zilnic
între orele 10.00-15.00. Comentariile și
propunerile se vor transmite în scris la sediul
titularului și la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile
Romane nr.3, Dr.Tr.Severin, în termen de 45
zile calendaristice. RNP-Romsilva Direcția
Silvică Mehedinți, Ocolul Silvic Drobeta
Turnu Severin, titular al Planului „Amenajamentul silvic al O.S.Drobeta Turnu Severin
-U.P. I Racovat, U.P.II Podeni, U.P.III
Bahna, U.P.IV Vodita, U.P.V Jidostita,
U.P.VI Topolnita, U.P.VII Balotești, U.P.VIII
Cosustita” anunță publicul interesat asupra
dezbaterii publice a Studiului de Evaluare
Adecvată și a Raportului de Mediu și care va
avea loc in data de 07.10.2021. Prezentarea
Studiului de Evaluare Adecvată și a Raportului de Mediu se va face începând cu ora
11.00, la sediul Ocolului Silvic Drobeta
Turnu Severin, Str.Crișan nr.91, Municipiul
Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehedinți.
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l S.C. Katan Consulting S.R.L., cu sediul în
Târgu Mureș, str. Pădurii, nr. 21, jud. Mureș,
titulari ai planului/programului P.U.Z.
Dezmembrare teren și construire ansamblu
de locuințe cu funcțiuni complementare, în
județul Ilfov, orașul Otopeni, T29, numărul
topografic al parcelei A343/29, nr.cadastral
959, carte funciară 101859, 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 București din Aleea Lacul Morii nr.
1, sector 6, de luni pana vineri între 09.0012.00. 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.
l Adrian Velcsov, cu sediul în localitatea
Timișoara, strada Surorile Martir Caceu,
nr.23, jud.Timiș, anunţă elaborarea primei
versiuni a PUZ- „Dezvoltare zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare”,
propus în Localitatea GIROC, CF 406021,
CF. NR.406021, jud. Timiș şi declanşarea
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la
sediul proiectantului, Timișoara, str.Intrarea
Vișinului, nr. 8, ap.22. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Timiş, b-dul.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în
termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.
l Pahlavani Ali Mohammad, cu sediul în
localitatea Timișoara, strada Semenic, nr.12,
jud.Timis, anunţă elaborarea primei versiuni
a PUD- Construire spălătorie auto ecologică
în regim self-service, propus în Localitatea
Timișoara CF 414263, CF. nr. 414263, jud.
Timiș şi declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic
de Detaliu se poate realiza la sediul proiectantului, Timișoara, str. Intrarea Vișinului,
nr. 8, ap. 22. Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Timiş, b-dul.
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A în termen de 15
zile calendaristice de la data prezentului
anunţ.
l Stefani Emanuel-Viorel și Stefani
Oana-Patricia, cu sediul în localitatea
Giroda, strada Izlaz, nr.2, jud. Timiș, anunţă
elaborarea primei versiuni a PUZ- „Dezvoltare zona dotări, servicii, depozitare, spații

de birouri, sală de evenimente”, propus în
Localitatea Ghiroda CF 404775, CF. nr.
404775, jud.Timiș şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la
sediul proiectantului, Timișoara, str. Intrarea
Vișinului, nr.8, ap. 22. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Timiş, b-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A în
termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.

ERATĂ
l Erată la anunţul apărut în data de
20.08.2021: Unitatea Militară 01924 București, cu sediul în șoseaua București-Ploiești,
km. 10,5, Sector 1, București, organizează
concursul pentru ocuparea postului vacant de
execuție de muncitor calificat tr. IV (operator
xerox), studii generale sau medii, fără
vechime în muncă, astfel: 13.09.2021, ora
10.00 - proba practică; - 16.09.2021, ora 10.00
– interviul. Data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2021, ora 15.30. Dosarele de
concurs se depun la sediul U.M 01924 București, șos. București – Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare pot fi obținute de la
secretarul comisiei de concurs la telefon
021.319.4000, int. 577/413.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ARECA SA.
ARECA S.A. – in faliment, cu sediul in
Bucuresti, str. Tudor Vladimirescu nr. 31,
sector 5, înregistrată la ORCB sub nr.
J40/443/1991, având cod unic de înregistrare
411014, prin lichidator judiciar Evrika Insolvency IPURL, convoaca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor SC ARECA SA
la data de 23.09.2021 ora 12.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bdul.
Mircea Voda, Nr. 35, Bl. M27, Et.4, Ap.10,
Sector 3 pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor, cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea continuării procedurii de
faliment a societății în vederea recuperării
sumelor de bani de la bugetul de stat, reprezentate de majorări și penalități la debitul
principal achitat către ANAF în baza OUG
69/2020 și a eventualelor sume rezultate din
ajustarea bazei de impozitare în acord cu
prevederile Codului de procedură fiscală și a
Codului fiscal. 2. Confirmarea lichidatorului
judiciar Evrika Insolvency IPURL și a
onorariului acestuia de 2% + TVA, raportat
la sumele ce urmează a fi recuperate conform
punctului 1 de mai sus; 3. Aprobarea anga-

jării DASCĂL CIOTEA ȘI ASOCIAȚII
SPARL, societate de avocatură în vederea
efectuării demersurilor de recuperare a
sumelor menționate la punctul 1 de mai sus.
În cadrul mandatului său societatea de
avocatură va putea angaja orice terțe
personae, inclusiv dar fără a se limita la
persoane de specialitate pentru refacerea și
întocmirea contabilității, orice astfel de
costuri urmând a fi suportate din onorariul
aprobat societății de avocatură, cu excepția
cheltuielilor ce cad în sarcina societății
ARECA SA; 4. Aprobarea onorariului
cuvenit DASCĂL CIOTEA ȘI ASOCIAȚII
SPARL de 15.000 lei + TVA la care se adugă
un onorariu de success de 8% + TVA din
sumele recuperate, dar nu mai mult de echivalentul a 100.000 euro + TVA, prevăzute la
pct.1 de mai sus pentru serviciile contractate
descrise la pct.3 de mai sus. 5. Aprobarea
avansării sumei de 15.000 lei + TVA, de către
acționarul Mihei Alexandru cu obligația
restituirii cu prioritate a acesteia in termen
de 48 de ore de la încasarea primelor sume
prevăzute la pct.1 de mai sus. 6. Desemnarea
lichidatorului judiciar Evrika Insolvency
IPURL care sa reprezinte cu puteri depline
societatea in vederea indeplinirii tuturor
formalitatilor necesare îndeplinirii hotărârilor adoptate și a mentiunilor la ORCTB cu
privire la hotararea actionarilor si publicarea
in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a
IV-a. La adunarea generală extraordinară a
actionarilor sunt îndreptătiti să participe si
să voteze toti actionarii deținând minim 3000
de acțiuni înregistrati în Registrul Actionarilor (conform art.24 din Actul Constitutiv al
societatii Areca SA) în preziua datei stabilite
pentru prima adunare convocată. Dreptul de
vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în conditiile legii. Notă de informare
pentru toate persoanele interesate: Adunarea
generală extraordinară este convocată ținând
seama de următoarele împrejurări: - Creditorii înscriși la masa credală a societății
ARECA SA au fost îndestulați într-un
procent de 100% ca urmare a sumelor încasate de la debitoarea Romilexim Trading
Limited SRL, nemaifiind creditori de
acoperit în procedura de insolvență a
ARECA SA; - Orice sume excedentare în
procedura de insolvență a ARECA SA se
cuvin exclusiv acționarilor acesteia; - Societatea ARECA SA se circumscrie normelor
legale privitoare la ștergerea majorărilor și
penalităților conform prevederilor OUG
69/2020; - Pentru sumele neîncasate de la
debitoarea Romilexim Trading Limited SRL
sunt aplicabile normele privitoare la ajustarea bazei de impozitare. In cazul in care la

prima convocare nu sunt intrunite conditiile
legale de cvorum, a doua convocare este
fixata in data de 27.09.2021 la aceeasi ora, in
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ARECA
SA. Lichidator Judiciar Evrika Insolvency
IPURL.

LICITAȚII
l Instituția Prefectului- județul Bihor, cu
sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, 0organizează o licitaţie publică pentru vânzarea a 4
autovehicule. Caietul de sarcini poate fi
consultat la adresa: www.bh.prefectura@mai.
gov.ro/achizitiipublice. Locul de desfăşurare:
sediul instituţiei, cam. 3 (sala mică) sau cam. 2
(sala mare). Date de desfăşurare: prima licitaţie- 09.09.2021, ora 14.30. În caz de neadjudecare, a doua licitaţie- 20.09.2021, ora 14.30. În
caz de neadjudecare a treia licitaţie- 04.10.2021,
ora 14.30. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0259.467.800, int.29070,
e-mail: contabilitate@prefecturabihor.ro
l Comuna Movileni, județul Olt, cu sediul în
Movileni, str.Principală nr.176, jud.Olt, cod
fiscal: 4867693, reprezentată de Primar -Toma
Ion Sorin, în calitate de vânzător, organizează

licitație publică deschisă pentru atribuirea
contractului de vanzare -cumpărare a unui
“Teren intravilan neproductiv, Nr.cadastral
53799, Com.Movileni, Sat Bacea, Str.Principală, Tarla 37, Jud. Olt, S=410mp”, proprietate
privată a Comunei Movileni. Caietul de sarcini
se poate achiziționa de la sediul Primăriei
Movileni, achitându-se suma de 50Lei.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta este în două exemplare (original +copie).
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
27.09.2021, ora 14.00, data limită de depunere
a ofertelor: 04.10.2021, ora 14.00, data deschiderii ofertelor și licitația: 05.10.2021 ora 13.00.
Solicitarea de clarificări, depunerea ofertelor,
deschiderea lor și licitația se va realiza la sediul
Movileni. Data desfasurarii următoarei licitații,
în caz de neadjudecare, va fi anunțată ulterior.
Informații suplimentare la nr.de telefon:
0249/482.024.

PIERDERI
l Pierdut aviz profesional Nr.RF-II-B-30 din
26.06.2007, emis de Colegiul Psihologilor din
România, pentru Societatea de Gestalt Terapie
din România. Îl declarăm nul.

l SC Suvcom SRL, cu sediul în sat Rasesti,
jud. Vaslui, CUI: 38309705, declară pierdute
autorizațiile auto Rusia Terta, seria: 0725831 și
0726177.
l Pierdut acte ED Engineering Productie SRL:
certificat înregistrare nr. B2964554/18.08.2014
și certificat constatator nr. 262781/28.07.2014.
Le declarăm nule.
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală seria
A, nr. 1251540 emis de Agenția Natională de
administrare Fiscală Petroșani pe numele
Bulimej Ionuț – Jucător de fotbal, cui
39113382. Se declară nul.
l S-au pierdut Certificat de Înregistrare, Rezoluția
de admitere a cererii de înregistrare, certificatele
constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București ale societății
Kainos Worksmart SRL, cu sediul social în Calea
Văcărești, Nr.391, Et.3, Ap.Birou 313, Sun Office,
intrarea A, Campus Registration 11, București,
Sectorul 4, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12369/2021, Cod unic de înregistrare
44607730 din data de 19.07.2021. Declarăm actele
pierdute ca fiind nule.

