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OFERTE SERVICIU
l Primăria Copăceni- Ilfov organizează în data
de 20.09.2020 concurs recrutare pentru 2 Muncitori necalificaţi. Detalii la 021.468.71.74.
l Școala Gimnazială Com.Bogdănești organizează concurs pentru ocuparea unui post de
administrator financiar grad I- 0,25 normă.
Condiţii: studii superioare economice, vechimea
în specialitatea studiilor 5 ani; diploma de master
în domeniul economic. Concursul se va organiza
la sediul școlii din com. Bogdănești, jud.Bacău,
conform calendarului următor: 22 octombrie
2020, ora 14:00- data limită pentru depunerea
dosarelor; 23 octombrie 2020, ora 10:00- proba
scrisă; ora 14:00- interviu. Relaţii la secretariatul
școlii, tel. 0234.336.588, Lazăr Elena.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant, în conformitate cu
art.12(1), art.30(1) din Codul muncii: -1 post de
administrator financiar I S -durată nederminatăServiciul Financiar. Contabilitate; Condiţii
specifice de participare: -studii superioare în
domeniul economic, absolvite cu diplomă de
licenţă sau studii masterale; -vechimea în specialitatea studiilor economice: minim 10 ani; -cunoștințe de utilizare a unor softuri de contabilitate.
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti,
str. Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine două
probe: probă scrisă în data de 20.10.2020, ora
10:00, şi interviul în data de 22.10.2020, ora
10:00. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 13.10.2020, la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”,
Compartimentul Resurse Umane până la ora
12.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi la nr. de telefon: 021/313.16.05 /
int.258.
l Anunţ public de scoatere la concurs a postului
vacant de Director, gradul II (S): Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003- Codul
Muncii, republicată, a Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii- cadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare şi a OUG
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal- bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulteriare, la sediul
din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în
perioada 28.10.2020- 02.11.2020, concursul
pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de Director, gradul II (S), în cadrul
Direcției formare-dezvoltare. Condiţii specifice
postului: 1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate
economică și culturală, absolvite cu diplomă de
licență, diplomă de master în management și
marketing cultural; 2.Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de
specialitate și/sau certificat de formator; 3.

Vechimea în muncă/ specialitate necesară: minim
6 ani; 4.Cunoştinţe de operare/ programare pe
calculator: cunoștințe de operare PC– nivel
avansat, utilizare pachet Microsoft Office; 5.
Limbi străine: limba engleză- nivel avansat, a
doua limbă de circulație internațională- nivel
mediu; 6.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
capacitate de comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,
aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu
documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii
noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
bun organizator și capacitate prioritizare sarcini,
ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate,
amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi
față de partenerii şi colaboratorii I.N.C.F.C.,
spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate,
responsabilitate personală, fără antecedente
penale 7.Cerinţe specifice: prezentări la cursuri
de perfecționare privind domeniul de activitate
desfășurat la I.N.C.F.C., minim 1 la 2 ani; capacitatea de a organiza (indetificarea activităților ce
trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuții și stabilirea obiectivelor pe
baza acestora); capacitatea de a conduce (planificarea și administrarea activității unei echipe
formate din personalități diferite, cu nivel diferit
al capacității de a colabora la îndeplinirea unei
atribuții, adaptarea stilului de a conduce la situații diferite precum și acționarea pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor); capacitate de
coordonare (armonizarea deciziilor și acțiunilor
personalului din subordine, precum și a activităților din cadrul structurii conduse, în vederea
realizării obiectivelor); capacitatea de control
(supravegherea modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea defecțiunilor și
luarea măsurilor necesare pentru corectarea la
timp a acestora); competență decizională și capacitatea de a delega; capacitatea de planificare și
organizare a timpului de lucru; capacitatea de a
dezvolta abilitățile personalului din subordine;
abilități de mediere și negociere; cunoaşterea
legislaţiei în domeniul formării profesionale,
financiar-contabil, achizițiilor publice, administrării domeniului public și privat al statului;
disponibilitate pentru lucru în program
prelungit; disponibilitate pentru deplasări în
interes de serviciu în ţară şi străinătate. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de 12.10.2020, ora 17:00,
la sediul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 219), compartimentul Resurse Umane.
Persoana de contact este dna. Bologa Elena, el.:
0721.286.410. Calendarul concursului: 1. Proba
scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe
baza bibliografiei date și se va desfăşura în data
de 20.10.2020, ora 14:00 (fără a se depăşi durata
maxim admisă de 3 ore) la sediul I.N.C.F.C. din
Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vodă- etaj 2, camera 217). 2. Interviul se
se va desfăşura în data 27.10.2020, ora 14:00, la
sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2,
camera 217); Rezultatul final al concursului se
afișează la sediu și pe pagina de internet a
I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), până la data de
02.11.2020.
l Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță”
Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, strada
Alexandru cel Bun, nr. 31, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Numele funcţiei: îngri-

jitor; -Număr posturi -1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.10.2020, ora 09:30;
-Proba practică în data de 22.10.2020, ora 11:30;
-Interviu în data de 22.10.2020, ora 12:15. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: studii: studii
generale/medii; -vechime: 3 ani. Condiții specifice
de participare: -abilități de relaționare -comunicare cu copiii de vârstă preșcolară și personalul
angajat; -abilități de muncă în echipă; -cunoștințe în domeniul sănătății, securității în muncă
și situații de urgență; -disponibilitate de a lucra în
două schimburi. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Grădiniței
cu Program Prelungit „Așchiuță” Suceava.
Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu
Program Prelungit „Așchiuță” Suceava,
persoană de contact: Bordeianu Claudia, telefon
0230/215.223; fax 0230/530.387, e -mail: gradinitaaschiuta@yahoo.com.
l Grădinița Căsuța Copilăriei, cu sediul în oraș
Buftea, str. Aleea Școlii, nr. 4, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Administrator Financ i a r, n r. p o s t u r i : 1 , c o n f o r m H . G .
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Termen depunere dosare 12 Octombrie
2020, până la ora 12:00; - Proba scrisă în data de
20 Octombrie 2020, ora 13:00; -Proba practică în
data de 22 Octombrie 2020, ora 14:00; -Proba
interviu în data de 23 Octombrie 2020, ora 15:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
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să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
superioare economice finalizate; -experiență în
contabilitatea bugetară; -vechime (obligatoriu):
minim 5 ani. 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 din
Str.Aleea Școlii, nr.4, Buftea, Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul: Gradiniței din Str. Aleea Școlii,
nr. 4, Buftea, Ilfov, persoană de contact:
Dragomir Irina, telefon 0766/354.591, E-mail:
gradinita_casuta_copilariei@yahoo.com
l Liceul Teoretic ,,Alexandru Mocioni ”Ciacova,
cu sediul în oraș Ciacova, str. Tudor Vladimirescu, nr. 23, judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -1 post: administrator patrimoniu( 0,5 normă)
+paznic (0,5 normă), conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 20.10.2020, ora
09:00; -Proba interviu în data de 20.10.2020, ora
11:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare; -studii specifice postului:
economice; -vechime: cel puțin 3 ani vechime
învățământ constituie un avantaj. 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 Liceului Teoretic
,,Alexandru Mocioni” Ciacova. Relaţii suplimentare la sediul: Ciacova, Str. T. Vladimirescu, Nr.
23, persoană de contact: Nedelcovici Camelia
-Director adjunct, telefon 0256/399.316, fax:
0256/399.347.

GATA!
Simplu, nu?

l În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare 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 din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, organizează în data de 20.10.2020, ora 10:00, concurs/
examen de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții
contractuale vacante: -2 posturi de infirmieră
norma întreagă. Concursul/examenul se va desfășura la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna
Mureș, strada Axente Sever, nr.43A, etajul IV,
județul Alba și constă din următoarele probe:
1.Proba scrisă care va avea loc în data 20.10.2020,
ora 10:00, la sediul Unităţii Medico-Sociale Ocna
Mureș, strada Axente Sever, nr. 43A, județul Alba;
2.Proba interviu va fi comunicată candidaților la o
dată ulterioară cu respectarea termenului de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele
condiţii specifice: -condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs/examen și a
ocupării funcției contractuale de infirmieră sunt:
-studii M/G; -curs de calificare infirmieră; -5 ani
vechime în specialitate. 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
Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, strada
Axente Sever, nr. 43A, etajul IV, județul Alba.
Relații suplimentare la sediul Unității Medico-So-
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ciale Ocna Mureș, strada Axente Sever, nr. 43A,
etajul IV, județul Alba, persoană de contact, referent: Neamţu Liana, telefon/fax 0258/870.441,
e-mail msocnamures@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic „Dacia”, cu sediul în Pitești,
str. Henri Coandă, nr. 4, județul Argeș,
tel.0248/212.334, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de:
-îngrijitor I (1 post), -paznic I (1 post), pe perioadă nedeterminată, conform H.G.nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 20.10.2020, ora 10:00;
-Proba practică în data de 22.10.2020, ora 9:00;
-Proba interviu în data de 22.10.2020, ora 12:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
generale/medii, absolvite cu diplomă/şcoală
profesională în materie/atestat agent de pază şi
ordine; -vechime: 3 ani; -cetăţenie română.
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 Liceului
Tehnologic „Dacia”, Pitești, str. Henri Coandă,
nr. 4, județul Argeș -data limită 12.10.2020.
Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic „Dacia”, Pitești, str. Henri Coandă, nr. 4,
județul Argeș, persoană de contact, Căpăţînă
Silvia, telefon, 0728.122.411.
l Centrul de Medicină Navală, cu sediul în
localitatea Constanța, strada Dezrobirii, nr.80,
județul Constanța, în conformitate cu Hotărârea
de Guvern nr. 286 din 23.03.2011 cu modificările
și completările ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de personal
civil contractual de execuție -Îngrijitor, studii
medii sau generale, nu sunt solicitate condiții de
vechime- (1 post). Concursul se va desfășura la
sediul U.M.02125 Constanța, str.Dezrobirii, nr.
80, astfel: -probă scrisă: în data 20.10.2020, ora
11:00; -interviu: în data 26.10.2020, ora 09:00.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
stabilite de H.G.nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile specifice
necesare pentru ocuparea postului sunt: -Studii
generale sau medii; -Nu sunt solicitate condiții
de vechime; -Abilitate de comunicare, lucru în
echipă, integritate morală, respectarea restricţiilor impuse de specificul instituţiei militare;
-Nivelul de acces la informații clasificate este
„secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate, în situația în care
va fi declarat „admis”; -Rezistenţă la efort fizic.
Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul unității din localitatea
Constanța, strada Dezrobirii, nr.80, județul
Constanța. Persoane de contact: plutonier adjutant principal Anghel Nicolae, telefon
0241/655.650 interior 409. Documentele aferente
concursului, respectiv anunțul cuprinzând
condițiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se pot consulta la adresele de internet www.
navy.ro, www.posturi.gov.ro sau la sediul
Centrului de Medicină Navală Constanța.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București organizează concurs în data de 20.10.2020, în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată a următoarelor posturi vacante
de natură contractuală de execuție: Infirmier/ă:
1 post în cadrul Casei de Tip familial „Crinul
Alb”: Condiții specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în specialitate de
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier; 3
posturi în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
„Floarea Speranței”: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
muncă; pentru candidații cu o vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se solicită curs de
infirmier; 10 posturi în cadrul Creșei „Trapezului”: Condiții specifice de participare: Studii

generale, nu se solicită vechime în muncă;
pentru candidații cu o vechime în specialitate de
cel puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier; 5
posturi în cadrul Creșei „Titan”: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații cu o
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se
solicită curs de infirmier; 1 post în cadrul
Centrului de zi „Micul Prinț”: Condiții specifice
de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații cu o
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se
solicită curs de infirmier; Îngrijitor copii: 2
posturi în cadrul Creșei „Titan”: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; 7 posturi în cadrul Creșei
„Greierașul”: Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
6 posturi în cadrul Centrului de zi „Micul Prinț”:
Condiții specifice de participare: Studii generale,
nu se solicită vechime în muncă; 4 posturi în
cadrul Centrului de zi „Lizuca”: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; Îngrijitor clădiri: 1 post în
cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități „Floarea
Speranței”: Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
1 post în cadrul Clubului Seniorilor „Râmnicul
Sărat”: Condiții specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în muncă; 1 post
în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte
cu handicap „Sf. Lucian”: Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; Muncitor calificat (bucătar):
1 post în cadrul Creșei „Titan”: Condiții specifice de participare: Studii generale; absolvent al
unui curs care sa ateste specializarea profesionala de bucătar, nu se solicită vechime în muncă;
1 post în cadrul Creșei „Greierașul”: Condiții
specifice de participare: Studii generale; absolvent al unui curs care sa ateste specializarea
profesionala de bucătar, nu se solicită vechime în
muncă; Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a
personalui contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat prin H.G. nr. 1027/2014: Are
cetățenie română, cetățenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în
România; Cunoaște limba română, scris și
vorbit; Are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; Are capacitate deplină de
exercițiu; Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitațile sanitare
abilitate; Îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice,
potrivit cerințelor postului scos la concurs; Nu a
fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătura cu
serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații vor depune personal dosarele de concurs
începând cu data de 28.09.2020 (data publicării
anunțului) pe o perioadă de 10 zile lucrătoare,
conform legislației în vigoare, la sediul
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4,
sector 3, București, astfel: L - J: 9:00-16:30, V:
9:00-13:30. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină: Cerere de înscriere la concurs;
Curriculum Vitae - model European; Copie
după actul de identitate; Copie după diploma de
studii; Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări/perfecționări; Copie după
cartea de muncă actualizată până la data de
31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de angajator sau ITM care să ateste vechimea în muncă
și vechimea în specialitatea studiilor; Copie după
adeverință care să ateste vechimea în muncă și
vechimea în specialitatea studiilor după data de
01.01.2011, eliberată de angajator și extras

luni / 28 septembrie 2020
Revisal certificate conform cu originalul de către
angajator (după caz eliberat de ITM); Cazier
judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier), sau
o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează; Candidatul
declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că
nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; Adeverința
medicală, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie
sau de către unități sanitare abilitate) și trebuie
să conțină în clar numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății; Certificat de
integritate comportamentală (eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de
către Poliția Română, conf. Legii nr. 118/2019),
sau o declarație pe propria răspundere cu privire
la obligația de a completa dosarul până cel târziu
la data desfășurării primei probe a concursului
cu certificatul de integritate comportamentala in
original; Candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie
pe propria răspundere, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de integritate comportamentală, cel mai
târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului; Notă: Copiile după actele menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite
de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs, sau se prezintă copii legalizate de către candidați. Concursul va consta în 3
etape succesive: selecția dosarelor de înscriere,
proba practică, proba interviu. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi
admişi la etapa precedentă. Proba practică și
interviul se susțin din bibliografia afișată pe
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba practică
va avea loc în data de 20.10.2020, ora 10:00.
Proba interviu până în data de 26.10.2020, ora
10:00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei practice). Rezultatele selecției
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet în termen de maximum două
zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor. Rezultatele probei practice
și a probei interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în termen de
maximum o zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe. Informații suplimentare în ceea ce
priveste locația unde se va desfășura concursul
se pot obține la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București
sau la numărul de telefon 0730013862. Candidații trebuie să fie protejați cu mască și mănuși
de protecție la momentul depunerii dosarului,
precum și pe perioada susținerii probelor.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București organizează concurs în data de 20.10.2020, în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în vederea ocupării pe
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
vacante de natură contractuală de execuție:
Administrator: 1 post în cadrul Complexului de
Servicii „Casa Noastră”: Condiții specifice de
participare: Studii medii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni; 1 post în
cadrul Complexului de Servicii „Noi Orizonturi”: Condiții specifice de participare: Studii
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor minimum
3 ani și 6 luni; 1 post în cadrul Creșei „Trapezului”: Condiții specifice de participare: Studii
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor minimum
3 ani și 6 luni; 1 post în cadrul Creșei „
Cerceluș”: Condiții specifice de participare:
Studii medii liceale, absolvite cu diplomă de
bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor
minimum 3 ani și 6 luni; Referent: 1 post în
cadrul Complexului de Servicii „Noi Orizonturi” - Centrul de Integrare Socio-Profesională

a Tinerilor Peste 18 Ani: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime
în specialitate; 4 posturi în cadrul Complexului
de Servicii „Noi Orizonturi” - Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial: Condiții
specifice de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate; 1 post în cadrul
Creșei „Trapezului”: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime
în specialitate; Supraveghetor de noapte: 2
posturi în cadrul Complexului de Servicii „Noi
Orizonturi” - Centrul de Integrare Socio-Profesională a Tinerilor Peste 18 Ani”: Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă; 5 posturi în cadrul
Complexului de Servicii „Noi Orizonturi” Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip
Familial: Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
1 post în cadrul Casei de Tip familial „Crinul
Alb”: Condiții specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în muncă;
Educator: 2 posturi în cadrul Complexului de
Servicii „Noi Orizonturi” - Centrul de Îngrijire
în Apartamente de Tip Familial: Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite
cu diploma de bacalaureat, certificat absolvire
curs formare educator specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate; nu
se solicită vechime în specialitate; Asistent
social: 1 post în cadrul Centrului de Consiliere și
Resurse: Condiții specifice de participare: Studii
superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în asistență socială, cu
certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6 luni;
Inspector de specialitate - manager de caz: 1
post în cadrul Centrului de Interventii in Regim
de Urgenta in Domeniul Asistentei Sociale Componenta de abuz, neglijare, trafic si exploatare a copiilor: Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în asistență socială, cu o
vechime în specialitate de cel putin 2 ani în
protecția copilului; studii superioare socio-umane sau medicale şi o vechime în servicii
pentru protecţia copilului de cel puţin 3 ani;
studii superioare, altele decât socio-umane sau
medicale, au absolvit un curs post-universitar în
domeniul asistenţei sociale şi au o vechime în
serviciile de protecţie a copilului de cel puţin 5
ani; Experiență de lucru ca și manager de caz ,
minim 6 luni; certificat absolvire curs ce are la
bază intervenția și instrumentarea cazurilor de
abuz/ neglijare a copiilor. Asistent medical: 2
posturi în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
„Floarea Speranței”: Condiții specifice de
participare: Studii postliceale de specialitate
absolvite cu diplomă, specialitatea Medicină
Generală, cu certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR vizat la zi, nu se solicită vechime
în specialitate; 1 post în cadrul Creșei „Trapezului”: Condiții specifice de participare: Studii
postliceale de specialitate absolvite cu diplomă,
specialitatea Medicină Generală/ Pediatrie, cu
certificat de membru eliberat de OAMGMAMR
vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate;
4 posturi în cadrul Creșei „Greierașul”: Condiții
specifice de participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diplomă, specialitatea
Medicină Generală/ Pediatrie, cu certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR vizat la zi,
nu se solicită vechime în specialitate; 1 post în
cadrul Centrului de zi „Lizuca”: Condiții specifice de participare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, specialitatea
Medicină Generală/ Pediatrie, cu certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR vizat la zi,
nu se solicită vechime în specialitate; Educator
puericultor: 1 post în cadrul Creșei „Trapezului”: Condiții specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat absolvire curs formare educator
puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se
solicită vechime în specialitate; 1 post în cadrul
Creșei „Titan”: Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu diploma de
bacalaureat, certificat absolvire curs formare
educator puericultor/ specializat/ liceu peda-

gogic, nu se solicită vechime în specialitate; 2
posturi în cadrul Creșei „Ghiocelul”: Condiții
specifice de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat
absolvire curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se solicită
vechime în specialitate; 4 posturi în cadrul
Creșei „Greierașul”: Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat, certificat absolvire curs formare
educator puericultor/specializat/liceu pedagogic,
nu se solicită vechime în specialitate; 5 posturi
în cadrul Centrului de zi „Micul Prinț”: Condiții
specifice de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat
absolvire curs formare educator puericultor/
specializat/liceu pedagogic, nu se solicită
vechime în specialitate; Medic: 1 post în cadrul
Creșei „Greierașul”: Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in specialitatea
Medicină Generală / Pediatrie; drept de libera
practica; asigurare Malpraxis, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an; Pentru a ocupa
un post vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute
la art. 3 din Regulamentul - Cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalui contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat prin
H.G. nr. 1027/2014: Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România; Cunoaște
limba română, scris și vorbit; Are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; Are capacitate deplină de exercițiu; Are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitațile
sanitare abilitate; Îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice, potrivit cerințelor postului scos la
concurs; Nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu
sau în legătura cu serviciul, care impiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Candidații vor depune
personal dosarele de concurs începând cu data
de 28.09.2020 (data publicării anunțului) pe o
perioadă de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3, București, astfel: L
- J: 9:00-16:30, V: 9:00-13:30. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină: Cerere de
înscriere la concurs; Curriculum Vitae – model
European; Copie după actul de identitate;
Copie după diploma de studii; Copie după alte
acte care să ateste efectuarea unor specializări/
perfecționări; Copie după cartea de muncă
actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau
adeverință eliberată de angajator sau ITM care
să ateste vechimea în muncă și vechimea în
specialitatea studiilor; Copie după adeverință
care să ateste vechimea în muncă și vechimea în
specialitatea studiilor după data de 01.01.2011,
eliberată de angajator și extras REVISAL certificate conform cu originalul de către angajator
(după caz eliberat de ITM); Cazier judiciar (fără
fapte penale înscrise în cazier), sau o declarație
pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; Candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere că
nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului; Adeverința medicală, care atestă starea de sănătate
corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul
de familie sau de către unități sanitare abilitate)
și trebuie să conțină în clar numărul, data,
numele emitentului, calitatea acestuia în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănă-
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tății; Certificat de integritate comportamentală
(eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către Poliția Română, conf.
Legii nr. 118/2019), sau o declarație pe propria
răspundere cu privire la obligația de a completa
dosarul până cel târziu la data desfășurării
primei probe a concursului cu certificatul de
integritate comportamentala in original; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere, are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul certificatului de integritate comportamentală, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului;
Notă: Copiile după actele menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs, sau se prezintă copii legalizate de către candidați. Concursul va consta în
3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere,
proba scrisă; proba interviu. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi
admişi la etapa precedentă. Proba scrisă și
interviul se susțin din bibliografia afișată pe
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă
va avea loc în data de 20.10.2020, ora 10:00.
Proba interviu până în data de 26.10.2020, ora
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet în termen de maximum două
zile lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor. Rezultatele probei
scrise și a probei interviu se vor afișa la sediul
instituției și pe pagina de internet în termen de
maximum o zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe. Informații suplimentare în ceea
ce priveste locația unde se va desfășura
concursul se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3,
București sau la numărul de telefon
0730013862. Candidații trebuie să fie protejați
cu mască și mănuși de protecție la momentul
depunerii dosarului, precum și pe perioada
susținerii probelor.

CITAȚII
l Se citeaza numitii Samler Burah si Silberstein
Ilona in calitate de parati cu domiciliu necunoscut pentru data de 08.12.2020 in dosar
nr.269/265/2020 al Judecatoriei Nasaud.
l Pârâtul Creţu Mihai se citează în dosar nr.
3619/258/2019 al Judecătoriei Miercurea- Ciuc
pentru termenul de judecată din data de
22.10.2020 ora 11:00.
l Kolozsvari Estera,casatorita Bruzadeli, Kolozsvari Sofia, casatorita cu Rigo Iosif, Nagy
Ileana, casatorita Horvath, Kolozsvari Ana,
casatorita Barbos sunt citati in 13.10.2020, la
J u d e c a t o r i a Tu r d a , i n d o s a r c i v i l
nr.8518/328/2018 pentru succesiune.
l Numitul Hasna Vasile, cu domiciliul necunoscut, este citat la Judecătoria Oravița în data
de 01.10.2020, în calitate de pârât, în dosarul cu
nr.16/72/2019, în proces cu Paiu Tatiana.
l Numita Cireș Adriana Svetlana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în munc.București, str. Lt.
Victor Manu, nr. 42A, sector 2, este citată la
Judecătoria Reghin, în calitate de pârâtă, pentru
termenul de judecată din data de 09.12.2020, la
ora 11:15, în dosarul civil nr.1405/289/2018
având ca obiect partaj judiciar, în contradictoriu
cu Man Maria.
l Numitul Ungur Dumitru, cu ultimul domiciliul comuna Crăiești, sat Milășel, nr. 29, jud.
Mureș, este citat la Judecătoria Reghin, în calitate de pârât, pentru termenul de judecată din
data de 20.10.2020, la ora 13:00, în dosarul civil
nr.1652/289/20120, având ca obiect declararea
judecătorească a morții, în contradictoriu cu
Ungur Ioan.
l Orice persoană care cunoaște date despre
dispariția intimatului Oprea Constantin Sorin,

cu ultimul domiciliu cunoscut în Orașul
Lipova, str. Iancu Jianu, nr. 2, jud. Arad, să
comunice aceste informații pe adresa Judecătoriei Lipova în dosar 1288/250/2020 constituit în
temeiul cererii formulate de petenta Lazaroni
Alexandra Ioana.
l Numitul Stănică Gabriel Adrian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Iași, este citat la data de
20.10.2020, complet C01M, sala 4, ora 11:40, la
Judecătoria Iași- secţia civilă, cu sediul în Iași,
str.Anastasie Panu, nr. 25, jud. Iași, în calitate de
pârât în dosarul nr.34529/245/2019 având ca
obiect „stabilire domiciliu minor, exercitarea
autorității părintești, pensie de întreținere”, în
contradictoriu cu Lupu Lăcrămioara, în calitate
de reclamant.
l Numiții Petrișor Sergiu-Mircea, Petrișor
George și Cunțan Alina, moștenitori ai defunctului Petrișor Ioan Mircea, decedat la
19.06.2019, cu ulimul domiciliu în Sibiu, Bd.
General V. Milea, Bl. 11A, Ap. 24, jud.Sibiu,
sunt citați la judecătoria Sebeș în calitate de
pârâți în dosarul nr.2871/298/2019, cu termen de
judecată la data de 08.10.2020, în proces de
reziliere a contractului de întreținere deschis de
reclamanta Suciu Ana și continuat de moștenitorii acesteia. În caz de neprezentare, procesul se
va judeca în lipsă.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce
face obiectul dosarului nr. 4717/55/2020 al
Judecatoriei Arad, Reclamanta Rosca Claudiu
Iosif, cu domiciliu in Felnac, nr. 522, jud. Arad,
solicita inscrierea dreptului lui de proprietate
cu titlu de uzurpaciune, asupra imobilului
situat in Felnac, CF 304754 Felnac, imobil
asupra caruia este mentionat in cartea
funciara ca si proprietar tabular Haraga Ana.
Invitam pe toti cei interesati sa faca opozitie
fata de aceasta actiune, in termen de 1 luna de
la afisarea prezentei somatii, in caz contrar
urmand ca in termen de 1 luna de la emiterea
celei din urma publicatii sa se treaca la judecarea cauzei. Opozitiile se vor formula in scris
si se vor depune la dosarul 4717/55/2020 al
Judecatoriei Arad, prin Biroul de depunere
actiuni si cereri al acestei instante. Termen de
judecata fixat in cauza dupa 1 luna02.09.2020, sala 144, ora 08:30.
l In dosarul civil nr. 37/210/2020 al Judecatoriei
Chisineu Cris avand ca obiect uzurpaciune,
reclamantul Nistor Ilie a solicitat ca instanta sa
constate ca reclamantul a dobandit dreptul de
proprietate asupra imobilului inscris in CF
303016 Pilu, nr. top. 332 Varsand, prin uzurpaciune de 30 de ani, in temeiul art. 1890 Cod
procedura civila.Toti cei interesati in cauza pot
formula opozitii la prezenta somatie, in termen
de 30 de zile de la publicare si respectiv afisarea
somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in baza rezolutiei din data de 20.02.2020, conforma art. 130
din Decretul Lege nr. 115/1938. Termen de
afisare pe o durata de 30 de zile.
l Somație emisa de Judecătoria Sânnicolau
Mare în dosarul nr. 137/295/2020; Prin care se
aduce la constinta tuturor celor interesați că
petenta Franyo Ileana, CNP: 2410501353952,
ambii cu domiciliul în loc. Cherestur, nr. 235,
Jud. Timiș și cu domiciliul procedural ales la
cab. Av. Doandes Malvica, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr, nr. 13, bl. L5, Sc. B,
Ap. 2, Jud. Timiș, prin care a solicitat instanței
să constate că a dobândit că bun propriu dreptul
de proprietate prin uzurpaciune asupra imobilului reprezentând casa de locuit cu nr. 235,
situata în loc. Cherestur, jud. Timiș, și teren
intravilan în suprafață de 5071 mp., înscris în
CF nr. 403076 Beba Veche, nr. top. 119-121/a/3;
122/a/2/a, prin uzurpaciune, cu titlu de bun
propriu, precum și înscrierea dreptului de
proprietar în favoarea petentei asupar imobilului înscris în CF nr. 403076 Beba Veche, nr.
top. 119-121/a/3; 122/a/2/a, prin uzurpaciune, cu
titlu de drept dobândit prin uzurpaciune, bun
propriu. În baza art. 130 din decretul Lege
115/1938 cei interesați sunt invitați să facă

opoziție, în termen de o luna de la afișarea
prezentei. Pronunțată în ședință publica, la data
de 16 septembrie 2020.

DIVERSE
l SC Star Foods E.M. SRL, titular al proiectului Extindere corp c1 cu hală de producție și
depozitare, utilități, 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 Extindere corp C1 cu hală de
producție și depozitare, utilități, propus a fi
amplasat în incinta fabricii Star-Foods
Popești-Leordeni, strada Taberei, nr. 2, oraș
Popești-Leordeni, judet Ilfov, NC192. 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, între orele 09:00-12:00, precum și
la următoarea adresă de internet: apmif.anpm.
ro. Observațiile/contestațiile publicului se
primesc la sediul APM 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 Informare. Această informare este efectuată
de către II Fudulache Ioan, Com.Pârgărești,
Județul Bacău, tel: 0740/670.876, care intenționează să solicite de la Administrarea Bazinală
de Apă Siret Bacău -Sistemul de Gospodărire
Apelor Bacău, aviz de gospodărire a apelor
„Construire anexe gospodărești ale exploatației
agricole în extravilan” (adăpost animale,
fănărie, bucătărie furajeră, căsuță paznic, platformă betonată pentru utilaje și împrejmuire)
Comuna Pârgărești, județul Bacău. Această
investiție este în curs de desfășurare. Ca rezultat
al acestei investiții nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare este conformă cu legea Apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire apelor, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată. Observațiile, sugestiile și recomandările referitoare la
desfășurare acestei lucrări se pot adresa solicitantului, la adresa: II Fudulache Ioan, Comuna
Pârgărești, județul Bacău, tel.0740/670.876.
l SC.Presto Construct.SRL., titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M.Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului*), pentru
proiectul, Hală de depozitare parter, spații
birouri (P+2E) propus a fi amplasat în comuna
Jilava, în șoseaua Giurgiului, nr.5, jud.Ilfov. Nu
se supune evaluării impactului asupra mediului
și evaluarii adecvate. 1.Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul A.P.M.Ilfov din București, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în
zilele de luni până joi, între orele 09:00-13:00,
precum și la următoarea adresă de internet
www.apm-ilfov.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
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov.
l Comunicat de presă al Consiliului de Administrație al Sc Construcții Hidrotehnice Sa Iași.
Consiliul de Administratie al SC Construcții
Hidrotehnice SA Iași, informează acționarii și
investitorii interesați, că „Raportul semestrial la
data de 30 iunie 2020” elaborat în conformitate
cu reglementările contabile în vigoare, este
transmis către BVB și ASF și publicat la website-ul societății, începând cu data de 24.08.2020.
De asemenea, raportul se poate obține și de la
sediul societății situat în Municipiul Iași, str.
Toma Cozma, nr. 13 -directorul economic.
l Informare. Această informare este efectuată
de către II Fudulache Ioan, Com.Pârgărești,

Județul Bacău, tel: 0740/670.876, care intenționează să solicite de la Administrarea Bazinală
de Apă Siret Bacău -Sistemul de Gospodărire
Apelor Bacău, aviz de gospodărire a apelor
„Construire anexă gospodarească a exploatației agricole” (platforma dejecții animale),
Comuna Pârgărești, județul Bacău. Această
investiție este în curs de desfășurare. Ca
rezultat al acestei investiții nu vor rezulta ape
uzate. Această solicitare este conformă cu
legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele care doresc
sa obțină informații suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Observațiile, sugestiile și recomandările
referitoare la desfășurare acestei lucrări, se pot
adresa solicitantului, la adresa: II Fudulache
Ioan, Comuna Pârgărești, județul Bacău,
tel.0740/670.876.
l Comuna Poieni anunță publicul interesat
asupra declanșării etapei de încadrare în
vederea obținerii avizului de mediu conform HG
1076/ 2004 și etapei de evaluare adecvată pentru
Amenajamentul silvic U.P. III Valea Drăganului. Prima versiune a amenajamentului poate
fi consultată la sediul titularului, comuna Poieni,
sat Poieni, str. Principală, nr. 268, județul Cluj,
din data de 28.09.2020, între orele 9:00- 14:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii și sugestii până la data de 17.10.2020,
la APM Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99,
bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, e-mail:
office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri,
între orele 9:00 - 14:00.
l Marka’s IPURL, lichidator judiciar al SC
Giarma Park Srl, CUI 22468674, J35 /3531
/2007, cu sediul social în sat Dumbrăviţa, com.
Dumbrăviţa, str. Mihai Rusu, nr. 32A, et. 2,
ap.cam. 8, jud. Timiș, conform Incheierii civile
nr. 658/10.09.2020, pronunţată de Tribunalul
Timiş în dosarul nr. 2967/30/2020, vă notifică
privind deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Giarma Park SRL.
Creditorii trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală ţinând cont de termenele limită:
Termenul pentru depunerea cererilor de
creanţe 26.10.2020. Nedepunerea cererii de
admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţele pe care le deţin împotriva debitorului.
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar la
04.11.2020. Termenul pentru definitivarea
tabelului 02.12.2020. Data primei adunări a
creditorilor 09.11.2020, ora 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Iași, cu următoarea ordine de zi- Prezentarea stadiului
procedurii, Alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea preşedintelui acestuia, Confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea
remuneraţiei acestuia. Termenul pentru continuarea procedurii 10.12.2020. Adunarea generală a asociaţilor debitoarei a fost fixată la data
de 05.10.2020, respectiv 06.10.2020 ora 12:00
având ca ordine de zi-Desemnarea administratorului special al debitoarei.
l Cabinet Individual de Insolvenţă Ștefănescu
Cristian, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, Bl.
PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj, Nr.
matricol: 1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, reprezentată de Ștefănescu Cristian, notifică faptul că
în temeiul art. 71 alin.1 din Legea 85/2014 s-a
dispus intrarea în faliment prin procedura
simplificată a debitorului S.C. Mobi Stress
S.R.L., cu sediul în Mun. București, str. Vlahița,
nr. 1, bl. PM18bis, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3,
având J40/17309/2007 și C.U.I.: 22417212, în
dosarul numărul 13782/3/2020, aflat pe rolul
Tribunalului București, cu urmatoarele termene
limită: 1. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 02.11.2020. 2. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 12.11.2020. 3. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 07.12.2020. 4. Data primei
şedinte a Adunării Generale a Creditorilor este
17.11.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului
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judiciar din Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. Patria,
Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la tel.:
0745.574440.
l S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului
Traversare Parau Valea Mare Cu Colector Titei
Parc 3 Balteni - Parc Mare Ticleni, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul Traversare Parau
Valea Mare Cu Colector Titei Parc 3 Balteni Parc Mare Ticleni, propus a fi amplasat în
comuna Bilteni, județul Gorj. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj,
în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00,
precum şi la următoarea adresă de internet
http://apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului
Traversare Parau Calnic Cu Conductele De 3”
Si 4” Punct 47 Calugareasa - Parc 1 Calugareasa, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul Traversare
Parau Calnic Cu Conductele De 3” Si 4” Punct
47 Calugareasa - Parc 1 Calugareasa , propus a
fi amplasat în comuna Albeni , județul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Gorj din municipiul Tg. Jiu , strada Unirii, nr.
76, judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului
pe pagina de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Gorj.
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului
Traversare Pârâu Valea Moroaia Cu Conducta
De Amestec Sonda 166 Ticleni Parc - 14 Ticleni
Și Conducta Apă Sarata Parc 14 Ticleni Sonda
376 Ticleni, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către APM
Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru Proiectul
Traversare Pârâu Valea Moroaia Cu Conducta
De Amestec Sonda 166 Ticleni Parc - 14 Ticleni
Și Conducta Apă Sarata Parc 14 Ticleni Sonda
376 Ticleni, propus a fi amplasat în oraș Ticleni,
județul Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu,
strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de
luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00, precum şi la
următoarea adresă de internet http://apmgj.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Gorj.
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului
Traversare Parau Valea Maroaia Cu Conducta
De Injectie Apa Sarata Parc 14 Ticleni - Sonda
351 Ticleni, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către APM
Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
Traversare Parau Valea Maroaia Cu Conducta
De Injectie Apa Sarata Parc 14 Ticleni - Sonda
351 Ticleni, propus a fi amplasat în oras Ticleni,
județul Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu,
strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj, în zilele de
luni - vineri, între orele 9:00 - 14:00, precum şi la
următoarea adresă de internet http://apmgj.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Gorj.
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ANUNȚURI

l O.M.V Petrom S.A anunta publicul interesat
asupra depunerii raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectul: “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec sondele 705, 706 Oprisenesti”, propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan UAT Ianca, sat Oprisenesti, T143, P876/39,
876/40, 876/35, 876/36/1, 876/37, 876/38, 876/4849, T147, P1008, 1015. Tipul deciziei posibile
luate de Agentia pentru Protectia Mediului Braila
poate fi emiterea sau respingerea acordului de
mediu. Raportul poate fi consultat la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din
mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16 si la sediul
OMV Petrom S.A din municipiul Bucuresti,
sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00. Documentul
mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa
de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-braila/
documente-procedura-eim-si-ea. Dezbatera
publica a raportului privind impactul asupra
mediului, va avea loc la sediul Primariei Ianca, in
data de 29.10.2020, incepand cu ora 13:00.
Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentul
mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independentei, nr. 16, pana la data de 29.10.2020 (data
dezbaterii publice).

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru Lucrări de proiectare,
realizare, achiziție și montare de butaforii
pentru proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat regasiți documentația de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.
l Licitatie publica 07.10.2020; Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.
3A, Camera 2, Sc. 1, Et. Subsol, Ap. 3, jud.
Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin
administrator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
55/13.03.2020, urmatorul bun imobil: - Teren
Extravilan avand S = 5.800 mp, Tarlaua 10/2
Parcela 35/34, la pretul de 1.600 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii), situat in extravilanul satului Bocsig,
comuna Bocsig, Judeţul Arad. Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului judiciar din Timişoara, str.Daliei nr.8, mansardă, jud.Timiş la data
de 07.10.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pana la data de 06.10.2020 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romanea s c a S . A . s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Administratorul judiciar
mentioneaza faptul ca, bunul mai sus mentionat
nu este inscris in Cartea Funciara, tranferul
dreptului de proprietate in forma autentica
urmand sa se realizeze ulterior. Invităm pe toti
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de

videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0745267676 0252/354399
l Licitatie publica 30.09.2020; Debitorul SC My
Lady SRL cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Eroii de
la Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, J25/202/1999,
CUI 12109568, aflată în procedura de faliment,
in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 910/101/2018,
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata
de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
49/04.04.2019, bunul imobil: Proprietate imobiliara compusa din: Teren Intravilan cu S = 417
mp (390mp din acte), avand nr. cadastral 50365;
Spatiu Comercial cu Sc = 118,04 mp si Su = 95,34
mp, avand nr.cadastral 50365-C1; Magazie, cu Sc
= 19,78 mp si Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral
50365-C2; Garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94
mp, avand nr.cadastral 50365-C3. situata in
Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud.
Mehedinti, aflata in garantia creditorului Eurobank S.A. (succesor de drept Eurobank Ergasias
SA) Valoarea totala a proprietatii imobiliare este
de 72.637,50 euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia publica cu strigare va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, la data de
30.09.2020 orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil, este Sentința nr. 175 din
data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul sindic
în dosarul de insolvență nr. 910/101/2018. Participarea la licitaţia publica cu strigare este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa
al debitoarei SC My Lady SRL pana la data de
29.09.2020 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul imobil şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0 999100083383621. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399.
l Licitatia publica 07.10.2020; Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.
3A, Cam. 2, Sc. 1, Et. Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 54/13.03.2020, urmatorul bun imobil:
- Teren Extravilan avand S = 12.200 mp, Tarlaua
295 Parcela 1396/6/14, nr. CF 662, nr. cadastral
662 la pretul de 6.930 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), situat
in extravilanul satului Turnu, oras Pecica, Judeţul
Arad. Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Timişoara, str.Daliei nr. 8,
mansardă, jud.Timiş la data de 07.10.2020, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior , il reprezinta Sentinta nr. 8
din data de 11.05.2020, de confirmare a planului
de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pana la data de 06.10.2020 a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care
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intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A.
sub nr. RO11BRMA 0999100083622047. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, bunul
mai sus mentionat nu este inscris/Actualizat in
Cartea Funciara, tranferul dreptului de proprietate in forma autentica urmand sa se realizeze
ulterior. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior
sa anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183, 0745267676,
0252/354399
l Anunț privind concesionarea, prin Licitație
deschisă, a Dispensarului Uman din Satul
Dârvari, Comuna Ciorogârla, Județ Ilfov: 1.
Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Ciorogârla,
Șoseaua București nr.112, județul Ilfov, telefon
021.313.15.90, fax 021.313.15.90, e-mail:
contact@primariaciorogarla.ro, cod fiscal
4532450. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
“Dispensar uman” suprafața 92.50 mp, amplasat
în sat Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov,
bun proprietate publică, conform H.C.L.
43/10.09.2020 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare. 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: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Ciorogârla. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Ciorogârla, comuna
Ciorogârla, Șoseaua București nr.112, județul
Ilfov. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot primi documentația de
atribuire gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.10.2020, ora 15:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 20.10.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va
fi depusă la Registratura Primăriei Comunei
Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șoseaua București nr. 112, judet Ilfov. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 1 exemplar copie. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 20.10.2020, ora 13:00, la
sediul Primăriei Comunei Ciorogârla, comuna
Ciorogârla, Șoseaua București nr. 112, judet Ilfov.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Cornetu, localitatea
Cornetu, strada Alexandriei nr. 138, județ Ilfov,
telefon 021.468.92.35, fax 021.468.92.27, e-mail:
jud-cornetu-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.09.2020.
l Estservices International SRL, societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie, in bloc,
auto marca Volvo, nr. inmatriculare PH-15-DFN,
km: 1.000.000, nefunctional, cutie viteza cu

defectiuni, calculator bord defect, motorul nu
porneste, bara fata sparta si auto marca Volvo, nr.
inmatriculare PH-15-DFP, km: 817.334, nefunctional cutie viteza defecta, calculator bord defect,
motorul nu porneste, bara fata lipsa, la pretul
total de 18.525,92 euro. Licitatia se va organiza in
data de 30.09.2020, ora 10:00, iar in cazul in care
bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 02.10.2020, 05.10.2020,
07.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020,
16.10.2020, 19.10.2020, 21.10.2020. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax: 0761132931,
0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la
sediul sau procedura de „Licitatie Deschisa”, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „Sare Industriala Pentru Deszapezire”. Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura
de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in “Documentatia de achizitie”.
Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana
pe data de 08.10.2020 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie cu date
de identificare clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta informatiilor
pentru evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va
fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC Citadin SA pana la data de
12.10.2020 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 12.10.2020, ora 12:00, la sediul
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.
l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la
sediul sau procedura de „Licitatie Deschisa”, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „Clorura De Calciu Pentru Deszapezire - Granule”. Procedura de achizitie se va
desfasura conform prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor”
al SC Citadin SA Iasi. Pentru participare la
procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia de
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata
pe site-ul societatii www. citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 09.10.2020 pe baza de cod
unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor
care solicita in scris accesul la documentatie cu
date de identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va
fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC Citadin SA pana la data de
15.10.2020 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 15.10.2020, ora 12:00, la sediul
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.
l A.Județul Bihor -Consiliul Județean Bihor, cu
sediul în mun.Oradea, Parcul Traian, nr. 5, jud.
Bihor, Cod fiscal: 4244997, tel: 0259/410.181, Fax:
0259/410.182; registratura@cjbihor.ro, Web: www.
cjbihor.ro, organizează licitație publică deschisă
cu strigare în vederea vânzării, în baza
O.U.G.68/2008, HCJB nr.104 din 30.07.2020,
HCJB nr.105 din 30.07.2020 și HCJB nr.134 din
14.09.2020: -Cabinetul medical situat în imobilul
-Policlinica nr.3 - din Oradea, str.Corneliu
Coposu, nr.2, parter, compus din 3 spații
distincte, înscrise în CF168661 -C1-U14 Oradea,
CF168661 -C1-U31 Oradea și CF168661
-C1-U33 Oradea. Preț pornire licitație:
398.800Lei, pasul de strigare este egal cu 1% din
preţul minim de pornire a licitației =3.988Lei.

B.Calendarul licitaţiei: în perioada 25.09.201912.10.2019, ora 09.00, potenţialii ofertanţi vor
depune la Registratura -Consiliului Județean
Bihor, documentele necesare pentru participarea
la licitație; -şedinţa de licitaţie publică cu strigare
şi adjudecarea va avea loc la data de 13.10.2019,
ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Bihor, în
prezenţa Comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor. C.Persoană de contact: Aurelian
Cismaș -Serviciul de Administrare a Patrimoniului, tel: 0259/413.825, e-mail: patrimoniu@
cjbihor.ro. D.Documente necesare pentru participarea la licitaţie conform instrucțiunilor pentru
organizarea și desfășurarea licitației și a caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii pe site-ul https://www.cjbihor.ro/informatii-de- interes-public/ anunturi, sunt: -persoane
juridice: -fişa cu informaţii privind ofertantul şi o
declaraţie de participare semnată de către ofertant fără îngroşări, ştersături sau modificări;
-copii de pe Certificatul de înmatriculare eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul
constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale
relevante şi de pe Certificatul de înregistrare
fiscală; -scrisoare de bonitate financiară, eliberată
de o bancă comercială română; -dovada privind
achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul
central și local, prin prezentarea unor certificate
de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale
competente; -declaraţie pe propria răspundere a
reprezentantului legal al persoanei juridice, din
care să rezulte că aceasta nu se află în litigii,
reorganizare judiciară sau faliment; -declaraţie
pe propria răspundere, din care să rezulte că nu
este beneficiarul unui alt contract de cumpărare,
în condiţiile OUG nr.68/2008; -împuternicire de la
asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei
juridice; -dovada cumpărării Caietului de sarcini
şi Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzare (OP sau chitanţă).
-dovada achitării taxei de participare la licitaţie
(OP sau chitanţă). -dovada achitării garanţiei de
participare la licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin
de plată). -furnizorii de servicii medicale
persoane fizice: -copie de pe actul de identitate;
-copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată
de autoritatea competentă sau de pe actul legal
de constituire, după caz, din care rezultă că are
obiect unic de activitate furnizarea de servicii
medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;
-dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor
fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate
de organe fiscale competente; -declaraţie pe
propria răspundere, din care să rezulte că nu este
beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în
condiţiile OUG nr.68/2008. -dovada cumpărării
Caietului de sarcini şi Instrucţiunilor pentru
organizarea şi desfăşurarea procedurii de
vânzare (OP sau chitanţă). -dovada achitării taxei
de participare la licitaţie (OP sau chitanţă).
-dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin de plată).

PIERDERI
l Declar pierdute și nule Carnet și Legitimația
de student eliberate de Facultatea de Istorie,
Universtatea București, pe numele Lupulescu
Iulian Mihai.
l Firma Blue Ocean Management SRL, cu sediul
în Mun.Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 286,
et. parter, Jud.Constanța, cu J13/2784/2011,
CUI:18752413, pierdut Certificat de înregistrare
și Certificat constatator pentru sediul social. Le
declar nule.
l Subscrisa, Sixties Restaurants S.R.L., persoana
juridica inregistrata in Registrul Comertului sub
nr. J40/11224/2000, avand Cod Unic de Inregistrare 13578449, declar pierdut Certificat de înregistrare seria B2010598, emis pe data de
21.01.2010 si eliberat la data 22.01.2010. Il declar
nul.
l Subscrisa, Intact Advertising S.R.L., persoana
juridica inregistrata in Registrul Comerţului sub
nr. J40/15499/2008, avand Cod Unic de Inregistrare 24452631, declar pierdut Certificat de inregistrare seria B1303516, emis pe data de
11.09.2008 si eliberat la data 15.09.2008. Il declar
nul.

