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OFERTE SERVICIU
Con Ted Company SRL din com.Ciurea, 

Jud.Iași, angajează 1 camerista hotel și 1 
îngrijitor spații hoteliere. Data limită depu-
nere CV: 06.06.2022. Rel. la tel.0722.353.367.

Stellarium Labs SRL., angajeaza un 
Inginer de dezvoltare a produselor software 
cu experienta in domeniu de minim 5 ani. 
C.V.-urile pot fi trimise pana la data de 
02.06.2022, la adresa de e-mail: contact@
stellarium-labs.com. Salariul va fi discutat in 
cadrul interviului care va avea loc in urma 
selectiei, la data de 03.06.2022

SC Halis Kamer SRL, din Arad, angajam 
manipulant marfuri pentru depozit legu-
me-fructe. cunostinte de limba turca, araba 
si engleza constituie un avantaj. asteptam cv 
pe adresa de e-mail: mengrup@yahoo.com 
pana la data de 02.06 2022.

Ducand Logistics SRL angajează 5 lucră-
tori pe postul de conducător auto transport 
rutier de mărfuri, locația: Mun.Craiova. 
Candidații trebuie să aibă studii generale, să 
cunoască specificul muncii și să cunoască 
limba engleză la nivel mediu. CV-urile se pot 
transmite pe adresa: ducand.logistics@
yahoo.com până la data de 31.05.2022.

SC Metalica Prod SRL angajează Opera-
tori la mașini unelte cu comandă numerică 
cod COR 722323, din România sau din străi-
nătate. Cerințe: minim studii medii, vorbitor 
de limba engleză. Contract pe perioadă 
determinată. Salariu 2.230Lei NET +cazare. 
Interviul constă în evaluarea și selecția de 
CV-uri care se vor depune la adresa de mail: 
info@metalicaprod.ro sau personal la sediul 
firmei, între orele 08.00-14.00, până la data 
de 02.06.2022. Telefon 0245.666.524.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Termoenergetica București-Ilfov, cu sediul în 
B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj. 11, cam.33-41, 
sector 2, București, organizează concurs 
pentru ocuparea postului cu normă intreagă de 
8 ore, pe durată nedeterminată: Serviciul 
Management de Proiecte și Strategii Termoe-
nergetice-1 post Șef Serviciu. Dosarele de 
înscriere la concurs, se vor depune la sediul 
asociației, până la data de 16.06.2022 ora 12:00. 
Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia sunt precizate în Anunţurile extinse 
privind selecţia pentru ocuparea posturilor de 
mai sus și se găsesc la sediul asociaţiei si pe site 
www.aditbi.ro. Informati i la telefon : 
0722.295.558 –Serviciul Resurse Umane

Unitatea Militară 02412 București organi-
zează concursuri pentru încadrarea unor 
posturi vacante de personal civil contractual, 
perioadă nedeterminată, astfel: 2 posturi de 
referent IA (studii medii)- 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate; 1 post de asistent 
medical principal în specialitatea radiologie 
(studii postliceale) în laboratorul radiolo-
gie-imagistică medicală- 5 ani vechime ca asis-
tent medical, 1 post de asistent medical 
principal în specialitatea laborator (studii post-
liceale) în laboratorul analize medicale- 5 ani 
vechime ca asistent medical. Concursurile se 
vor desfășura, astfel: Proba scrisă în data de 
24.06.2022, începând cu ora 09.00; Interviu în 
data de 30.06.2022, începând cu ora 09.00. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la sediul U.M. 02412 București, micro-
structura personal, etaj 1, camera 113, strada 
Grigore Cobălcescu nr.26, Sector 1, București, 
până la data de 17.06.2022, ora 15.00. Informații 
supl imentare se pot obține la telefon 
021.313.88.05, int.114.

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de Inspector de specialitate, în 
vederea încadrării pe perioadă nedetermi-
nată, cu normă întreagă, cu studii universi-
tare profil economic, absolvite cu diplomă de 
licență; vechime în muncă, în specialitatea 
studiilor de cel puțin 5 ani. Concursul va 
avea loc pe data de 24 iunie 2022, ora 10.00, 
proba scrisă și în data de 04 iulie 2022, ora 
10.00, proba interviu. Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 02-16 iunie 2022, la sediul 
Institutului de Cercetări Juridice, Casa 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, 
nr.13, Aripa Est, et.IV, la Secretariat, de luni 
până vineri, interval orar: 9.00-14.00. Infor-
maţii suplimentare bibliografia și tematica 
vor fi afișate la sediul instituţiei și pe site-ul 

Institutului de Cercetări Juridice, (www.icj.
ro/Noutati/Anunturi).

Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării -UEFISCDI organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a unei funcţii contractuale 
vacante de Responsabil IT, în cadrul Servi-
ciul informatică și infrastructură suport: 1.
Responsabil IT -perioadă nedeterminată, 
timp de lucru -4 ore/zi. Condiţii specifice: 
-Studii: absolvent de studii superioare de 
lungă durată; -Vechime în muncă și în speci-
alitate/Experiență profesională -minim 3 ani; 
-Cunostiințe avansate PHP; -Cunostiințe 
avansate MySQL/SQL Server; -Cunostiințe 
Java (limbaj, librării standard) și medii de 
dezvoltare (maven, ant, eclipse); -Aplicații de 
management al codului SVN, CVS; -HTML 
4/CSS/Javascript; -Cunoașterea limbii 
engleze la un nivel minim B2 (EUROPASS); 
Reprezintă un avantaj cunoașterea unei alte 
limbi de circulație internaţională; -Abilități 
de comunicare (online și o¯ine) și lucru în 
echipă, încadrare în termene. Calendar: 
Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: -22.06.2022, ora 16.00 
termenul limită de depunere a dosarelor în 
Str.Mendeleev nr.21-25, Et.4, camera 424, 
București, Sector 1; -23.06.2022 selecţia dosa-
relor, ora 16.00 afișare rezultate; -24.06.2022, 
8.00-12.00 primire contestaţii, ora 16.00 
afișare rezultate; -27.06.2022 proba scrisă, ora 
10.00, Str.Mendeleev nr.21-25, Et.4, camera 
424, București, Sector 1, ora 16.00 afișare 
rezultate; -28.06.2022, 8.00-12.00 primire 
contestaţii, ora 16.00 afișare rezultate; 
-29.06.2022 interviul, ora 10.00, Str.Mende-
leev nr.21-25, Et.4, camera 424, București, 
Sect.1, ora 16.00 afișare rezultate interviu și 
rezultate finale. Detalii privind condițiile 
specifice și bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială. Relații 
suplimentare se pot obține accesând pagina 
oficială www.uefiscdi.gov.ro, la sediul 
UEFISCDI din București, str.Mendeleev 
nr.21-25, sector 1, Compartiment Resurse 
Umane, telefon 021/308.05.25.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creșterea Bovinelor Arad (S.C.D.C.B.Arad), 
cu sediul în Arad, Calea Bodrogului nr.32, 
ju de ț u l  A r a d ,  î n  c o n fo r m i t a t e  c u 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a 
următoarelor posturi contractual vacante: 
1.Două posturi muncitor calificat -mecanic 
agricol, studii medii, cu diplomă de calificare 
în specialitatea postului, vechime minimum 
5 ani în domeniu. Concursul va avea loc la 
sediul instituției, la data de 22.06.2022, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul la data de 
23.06.2022, la ora 10.00. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Informaţii se obţin de 
la sediul S.C.D.C.B.Arad, tel.0257/339.130, 
Serviciul Resurse Umane.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Termoenergetica București-Ilfov, cu sediul în 
B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj. 11, cam.33-41, 
sector 2, București, organizează concurs pentru 
ocuparea postului cu normă intreagă de 8 ore, 
pe durată nedeterminată: Serviciul Manage-
ment de Proiecte și Strategii Termoenergetice-1 
post Șef Serviciu. Dosarele de înscriere la 
concurs, se vor depune la sediul asociației, până 
la data de 16.06.2022 ora 12:00. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia sunt preci-
zate în Anunţurile extinse privind selecţia 
pentru ocuparea posturilor de mai sus și se 
găsesc la sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.
ro. Informatii la telefon : 0722.295.558 –Servi-
ciul Resurse Umane

Posturi vacante la Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj. Inspectoratul Școlar Jude-
țean Gorj, cu sediul în Mun. Târgu Jiu,  Str. 
Victoriei nr. 132 – 134, Jud. Gorj, anunță 
organizarea concursului pentru ocuparea a 
41 posturi vacante pe perioadă determinată 
în cadrul proiectului „EDUCAT - programe 
de a doua șansă pentru tineri și adulți”, 
POCU/665/6/23/136157. Depunerea dosarelor 
de concurs se realizează până la data de 06 
Iunie 2022.Relații suplimentare la sediul 
inst ituț ie i ,  te l :  0253/227177.  Emai l : 
pocu136157@isjgorj.ro.

Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militară ,,Cantacuzino” Bucu-
r e ș t i  c u  s e d i u l  î n  s t r a d a  Sp l a iu l 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea 
București, organizează concursuri pentru 

ocuparea următoarelor posturi vacante: 
Muncitor calificat III din cadrul Sectorului 
intendență/ Serviciul Deservire/Adminis-
trativ: - 15.06.2022, ora 15:00 - data limită de 
depunere dosare;  - 23.06.2022, ora 09:00 - 
proba scrisă; - 29.06.2022, ora 09:00 - proba 
interviu. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii. Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; specializare pe linie 
de alimentație/gestiune; minim 3 ani și 6 luni 
- vechime în muncă; minim 3 ani vechime în 
specialitate. Persoană de contact Dumitrașcu 
Diana, telefon 0213.069.243.

Șef formație muncitori gr.II – Formație 
deservire/Sector intendență din cadrul Servi-
ciului Deservire/Administrativ: - 15.06.2022, 
ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 
23.06.2022, ora  12.00 - proba scrisă; - 
29.06.2022, ora 12.00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
minim 3 ani și 6 luni - vechime în  muncă, 
minim 3 ani vechime în specialitate. 
Persoană de contact Dumitrașcu Diana, 
telefon 0213.069.243. Publicare 31 mai

Șofer I – Grupa apărare împotriva incen-
diilor /Sector intendență din cadrul Servi-
ciului Deservire/Administrativ: - 15.06.2022, 
ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 
24.06.2022, ora 09:00 - proba scrisă; - 
30.06.2022, ora 09:00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii. Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 
permis de conducere categoria B și C; minim 
3 ani și 6 luni - vechime în muncă; minim 3 
ani vechime ca șofer profesionist. Persoană 
de contact Dumitrașcu Diana, telefon 
0213.069.243. Dosarele de concurs se depun 
la sediul Institutului Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacu-
zino” unde vor avea loc și probele de concurs. 
Mai multe detalii la adresa https://cantacu-
zino.mapn.ro/pages/view/298

Primăria Moara Vlăsiei cu sediul în 
comuna Moara Vlăsiei, șos. Eroilor, nr.199, 
judeţul Ilfov organizează în data de 
27.06.2022 concurs recrutare pentru: -2 
posturi de Muncitor necalificat– Comparti-
ment Monitorizare Unități de Învățământ; 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul de Referent: -studii medii/ 
generale; -fără vechime în muncă. Dosarele 
se depun la sediul Primăriei Moara Vlăsiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului, respectiv de la data de 
31.05.2022 până la data de 14.06.2022, ora 
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de 
telefon: 021.267.21.35, persoană de contact 
Vasile Poenaru Luminița Alexandra– 
Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, 
Primăria Moara Vlăsiei, email: registratură@
primariamoara-vlasiei.ro.

Casa Oamenilor de Știință, unitate reînfiin-
țată prin H.G. 347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată Academiei 
Române, organizează, pentru punctul de lucru 
din Piața Lahovari, nr.9, Sector 1, București în 
condițiile Regulamentului- cadru de organi-
zare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale în 
cadrul unității Casa Oamenilor de Stiință– 
Clubul Oamenilor de Știință, concursuri, 
pentru ocuparea cu normă întreagă și durată 
nedeterminată a 5 posturi contractual vacante:  
•1 post Șef formație muncitori gr.II/Bucătar 
șef; •1 post Bucătar; •1 post Muncitor calificat 
I/ Ospătar; •1 post Muncitor calificat II/
Barman; •1 post Muncitor calificatI/Instalator. 
Condițiile specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs pentru postul  de Șef formație 
muncitori gr.II –Bucătar șef: -Studii medii și 
calificare în domeniu; -Vechime în domeniu 
minim 5 ani; -Cunoașterea noțiunilor funda-
mentale de igienă; -Cunoștinţe de legislaţie 
specifică locului de muncă. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs 
pentru postul de Bucătar: -studii generale/ 
medii; -vechime în specialitatea postului– 1 an. 
Condițiile specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs postului de Muncitor calificat 
II/ Barman: -studii generale/ medii și calificare 
în domeniu; -vechime în specialitatea postului– 
1 an. Condițiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs pentru postul de 
muncitor calificat I /Ospătar: -studii generale/ 
medii și calificare în domeniu; -vechime în 
specialitatea postului– 1 an. Condiţii de parti-

cipare la concurs pentru postul: Muncitor cali-
ficat I/Instalator: -Studii generale/ medii și 
calificare instalator; -Vechime totală în muncă 
de minim 7  ani. 1. Afișarea anunțului detaliat 
la sediul unității Casa Oamenilor de Știință se 
face în data de 31.05.2022. 2. Data limită până 
la care se pot depune personal actele pentru 
dosarul de concurs la sediul unității este 
16.06.2022 ora 14.00. 3. Etapa I –selecție 
dosare– 17.06.2022, ora 15.00. 4. Etapa II –
Proba practică– 24.06.2022: 1. Pentru postul 
Muncitor calificat I/Instalator- ora 8.30; 2. 
Pentru postul  Șef formație muncitori/ Bucătar 
șef- ora 10.00; 3. Pentru postul  Bucătar- ora 
11.00; 4. Pentru postul  Muncitor calificat I/
Ospătar- ora 12.00; 5. Pentru postul  Muncitor 
calificat  II/Barman– ora 13.00. 5. Etapa III –
Interviul– 30.06.2022: 1. Pentru postul 
Muncitor calificat I/Instalator- ora 9.00; 2. 
Pentru postul  Șef formație muncitori/Bucătar 
șef- ora 10.00; 3. Pentru postul  Bucătar- ora 
11:00; 4. Pentru postul  Muncitor calificat I/
Ospătar- ora 12.00; 5. Pentru postul  Muncitor 
calificat II/Barman– ora 13.00. Secretariatul 
comisiei de concurs între orele 09.00-14.00 zi 
lucrătoare este asigurat de către Macovei 
Rebeca și Dobre Doina, tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06/interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro. Anunțul detaliat se va afișa 
la sediul unității Casa Oamenilor de Știință /
Clubul Oamenilor de Știință și pe site-ul http://
www.cos-restaurant-bucuresti.ro/

In temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modificarile 
si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data de 
24.06.2022, ora 13:00, concurs pentru ocuparea 
a unui post contractual vacant de executie /pe 
perioada nedeterminata, de:examinator de stat 
de specialitate, in cadrul Serviciului Exami-
nare Fond Chimie-Farmacie-Directia Brevete 
de Inventie si Informatii Tehnologice. Conditii 
specifice obligatorii:Studii universitare de 
licenta (ciclul I in sistem Bologna) sau studii 
superioare de lunga durata la o institutie de 
invatamant superior recunoscuta de Ministerul 
Educatiei, in oricare din urmatoarele domenii: 
Farmacie/ Chimie organica/ Chimie Farmace-
utica /Biologie medicala; Cunoasterea cel putin 
a unei limbi straine de circulatie internationala 
(obligatoriu engleza-nivel avansat); Cunostinte 
operare pe calculator; Abilitati de analiza si 
sinteza a solutiilor tehnice, exprimare clara si 
la obiect, organizare eficienta a timpului de 
lucru; Sa nu fi fost destituit dintr-o functie 
contractuala sau sa nu ii fi incetat contractul 
individual de munca pentru motive discipli-
nare in ultimii 3 ani; Nu se solicita vechime in 
specialitate. Constituie un avantaj: Vechime in 
specialitate minim 2 ani; Studiile de master si/
sau doctorat intr-unul din domeniile tehnice 
mentionate; Cunoasterea limbii germane si /
sau franceza. Concursul va avea loc la sediul 
O.S.I.M. si va consta in trei etape succesive: 
selectia dosarelor de inscriere;proba scrisa, 
care se va sustine pe data de 24.06.2022, ora 
13:00; interviul, care se va sustine pe data de 
30.06.2022, ora 12:00.Dosarele de concurs se 
depun in perioada 02.06.2022-16.06.2022, la 
sediul O.S.I.M., str.Ion Ghica nr.5, Sector 
3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si 
vor contine documentele prevazute de art. 6 
din HG nr. 286/2011 cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Bibliografia si relatii supli-
mentare la tel. 021306000, int.325 sau la sediul 
O.S.I.M.

In temeiul HG. nr. 286/2011/cu modificarile 
si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data de 
24.06.2022, ora 09:00, concurs pentru ocuparea 
a unui post contractual vacant de executie, pe 
perioada nedeterminata, de examinator, in 
cadrul Serviciului Marci, Compartimentul 
Examinare Semne Distinctive-Directia Marci 
si Desene. Conditii specifice obligatorii: Studii 
superioare la o institutie de invatamant supe-
rior recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
Culturii si Cercetarii, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta, recunoscuta in dome-
niile: juridic, economic, inginerie, tehnic si 
filologie; Cunoasterea unei limbi de circulatie 
internationala-engleza /franceza, nivel mediu; 
Cunostinte de operare pe calculator-Windows, 
MS Office (Word, Excel, Power Point);Nu se 
solicita vechime; Corectitudine, disciplina, 
capacitate de comunicare, capacitate de lucru 
independent, disponibilitate, atentie, rigurozi-
tate, simtul raspunderii, abilitati de comuni-
care. Concursul va avea loc la sediul O.S.I.M si 
va consta in trei etape succesive: selectia dosa-
relor de inscriere; proba scrisa, care se va 
sustine pe data de 24.06.2022, ora 09:00; inter-
viul, care se va sustine pe data de 30.06.2022, 
ora 09:00.Dosarele de concurs se depun in 

perioada 02.06.2022-16.06.2022, la sediul 
Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. 
Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucuresti, Comparti-
ment Resurse Umane si vor contine documen-
tele prevazute de art.6 din HG nr.286/2011-cu 
modificarile si completarile ulterioare. Biblio-
grafia si relat i i supl imentare la Tel. 
0213060800, int.325 sau la sediul O.S.I.M.

I n  c o n fo r m i t a t e  c u  p r eve de r i l e 
H.G.nr.286/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare, Oficiul de Stat pentru Inventii si 
Marci organizeaza in data de 24.06.2022, ora 
09.00 concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de executie, pe perioada 
nedeterminata, de Examinator stat de speciali-
tate in cadrul Serviciului Examinare Fond in 
cadr u l  Ser v ic iu lu i  Exa minare Fond 
Chimie-Farmacie-Directia Brevete de Inventie 
si Informatii Tehnologice. Conditii de studii si 
vechime:Studii universitare de licenta (ciclul I 
in sistem Bologna) sau studii superioare de 
lunga durata la o institutie de invatamant 
superior recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
in oricare din urmatoarele domenii: Biochimie 
/Biotehnologie /Bioinginerie /Biologie; Cunoas-
terea cel putin a unei limbi straine de circulatie 
internationala (obligatoriu engleza - nivel 
avansat); Cunostinte operare pe calculator; 
Abilitati de analiza si sinteza a solutiilor 
tehnice, exprimare clara si la obiect, organizare 
eficienta a timpului de lucru; Sa nu fi fost desti-
tuit dintr-o functie contractuala sau sa nu ii fi 
incetat contractul individual de munca pentru 
motive disciplinare in ultimii 3 ani; Nu se soli-
cita vechime in specialitate;Constituie un 
avantaj:Vechime in specialitate minim 2 ani; 
Studiile de master si /sau doctorat intr-unul din 
domeniile tehnice mentionate; Cunoasterea 
limbii germane si /sau franceza. Concursul va 
avea loc la sediul Oficiului de Stat pentru 
Inventii si Marci si va consta in trei etape 
succesive: selectia dosarelor de inscriere; proba 
scrisa, care se va sustine pe data de 24.06.2022, 
ora 09.00; interviul, care se va sustine pe data 
de 30.06.2022, ora 09.00. Dosarele de concurs se 
depun in perioada 02.06.2022-16.06.2022, la 
sediul O.S.I.M. str.Ion Ghica nr.5, Sect.3, Bucu-
resti, Compartiment Resurse Umane si vor 
contine documentele prevazute de art.6 din HG 
nr. 286/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la 
tel.0213060800, int. 325 sau la sediul O.S.I.M.

In temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 17.06.2022 la ora 09.00, proba scrisa, 
concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant, de executie, pe peri-
oada determinata, de examinator in cadrul 
Serviciului Marci, Compartimentul Exami-
nare Semne Distinctive-Directia Marci si 
Desene. Cerinte specifice obligatorii: Studii 
superioare la o institutie de invatamant supe-
rior recunoscuta de Ministerul Educatiei, 
Culturii si Cercetarii, absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta, recunoscuta in 
domeniile: juridic, economic, inginerie, 
tehnic si filologie; Cunoasterea unei limbi de 
circulatie internationala-engleza /franceza, 
nivel mediu; Cunostinte de operare pe calcu-
lator-Windows, MSOffice (Word, Excel, 
Power Point); Nu se solicita vechime;Corecti-
tudine, disciplina, capacitate de comunicare, 
capacitate de lucru independent, disponibili-
tate, atentie, rigurozitate, simtul raspunderii, 
abilitati de comunicare. Concursul va avea 
loc la sediul O.S.M. si va consta in trei etape 
succesive: 1. selectia dosarelor de inscriere;2.
proba scrisa, care se va sustine pe data de 
17.06.2022 ora 09.00; 3. interviul, care se va 
sustine pe data de 23.06.2022 ora 09.00; 
Dosarele de concurs se depun in perioada 
02.06.2022-08.06.2022, la sediul O.S.I.M. str. 
Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucuresti, Compar-
timent Resurse Umane si vor contine docu-
mentele prevazute de art.6 din HG nr. 
286/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare 
la Tel. 0213060800, int.325 sau la sediul 
O.S.I.M.

In temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 17.06.2022 la ora 13.00, proba scrisa, 
concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant, de executie, pe peri-
oada determinata, de examinator de stat de 
specialitate in cadrul Serviciului Examinare 
Fond Chimie-Farmacie-Directia Brevete de 
Inventie si Informatii Tehnologice. Conditii 
specifice obligatorii: Studii universitare de 
licenta (ciclul I in sistem Bologna) sau studii 
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superioare de lunga durata la o institutie de 
invatamant superior recunoscuta de Minis-
terul Educatiei, in oricare din urmatoarele 
domenii:Bioresurse si Știinta Polimerilor /
Ingineria mediului /Inginerie Chimica; 
Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de 
circulatie internationala (obligatoriu engle-
za-nivel avansat); Cunostinte operare pe 
calculator; Abilitati de analiza si sinteza a 
solutiilor tehnice, exprimare clara si la 
obiect, organizare eficienta a timpului de 
lucru; Sa nu fi fost destituit dintr-o functie 
contractuala sau sa nu ii fi incetat contractul 
individual de munca pentru motive discipli-
nare in ultimii 3 ani; Nu se solicita vechime 
in specialitate;Constituie un avantaj: 
Vechime in specialitate: minim 2 ani; 
Studiile de master si /sau doctorat intr-unul 
din domeniile tehnice mentionate; Cunoas-
terea l imbii germane si /sau franceza 
Concursul va avea loc la sediul O.S.I.M. si va 
consta in trei etape succesive: 1 selectia dosa-
relor de inscriere; 2.proba scrisa, care se va 
sustine pe data de 17.06.2022 ora 13.00; 3.
interviul, care se va sustine pe data de 
23.06.2022 ora 13.00;Dosarele de concurs se 
depun in perioada 02.06.2022-08.06.2022, la 
sediul O.S.I.M., str. Ion Ghica nr.5, Sector 3, 
Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si 
vor contine documentele prevazute de art.6 
din HG nr. 286/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare. Bibliografia si relatii 
suplimentare la Tel. 0213060800, int.325 sau 
la sediul O.S.I.M.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) posturi 
vacante de infirmieră, treapta debutant, nivel 
studii M/G, și a unui post vacant de infir-
mieră, nivel studii G, pe durată nedetermi-
nată, cu normă întreagă. A.Denumirea 
postului: -1 post vacant de infirmieră, treaptă 
debutant, nivel de studii M/G, la Secția medi-
cină internă; -1 post vacant de infirmieră, 
treaptă debutant, nivel de studii M/G, la 
Secția Cardiologie; -1 post vacant de infir-
mieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, 
la Secția Chirurgie Generală; -1 post vacant 
de infirmieră, treaptă debutant, nivel de 
studii M/G, la Secția Psihatrie; -1 post vacant 
de infirmieră, nivel de studii G, la Secția 
Dermatovenerologie. B.Condiţii de partici-
pare la concurs: a)să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; b)
studii: școala generală/studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; c)
condiţii de vechime: -pentru infirmieră debu-
tantă -fără vechime; -pentru infirmieră -6 
luni vechime. C.Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Data și locul depunerii dosa-
relor de înscriere la concurs -în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării/publicării 
anunţului (31.05.2022-15.06.2022, ora 16.00) 
la sediul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina; 2.Selecţia dosarelor de înscriere: 
16.06.2022-17.06.2022; 3.Data probei scrise: 
27.06.2022, ora 09.00; 4.Data probei de 
interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise; 5.Locul desfășu-
rării probelor: sediul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, în sala de ședințe din 
Ambulator iul integrat spita lului. D.
Menţiuni. Bibliografia și tematica de concurs 
sunt afișate la sediul unităţii și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro), și relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, telefon: 
0736.373.205, persoană de contact: Rusu Ion.

Institutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în Bucuresti, 
sectorul 2, strada Dr.Calistrat Grozovici, 
numărul 1, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
și desfășurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, modificat 
de art.1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează 
concurs /examen pentru ocuparea funcţiei 
specifică comitetului director al unităţii, în 
conformitate cu legea 153/2017, cu modifică-
rile și completarile ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de director de financi-
ar-contabil, vacant pe durată determinată de 
3 ani. La concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, crite-
riile generale și specifice. Criterii generale: a)
au domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-

venit reabilitarea; c)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specifice: 1.sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; 2. au cel puţin 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor; 3.deţin certificatul 
de atestare a cunoștinţelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de conturi, 
precum și de cunoaștere a reglementărilor 
europene în domeniu; persoanele care nu 
dețin certificatul de atestare a cunoștințelor 
dobândite în domeniul Sistemului European 
de Conturi, conform prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă nr.188 din 28 octombrie 2020 
privind unele măsuri temporare necesare 
pentru exercitarea funcţiei de conducător al 
compartimentului financiar-contabil, în 
termen de 6 luni de la încetarea stării de 
urgență sau, după caz, a stării de alertă, au 
obligația să dobândească certificatul de ates-
tare a cunoștintelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi, în condi-
țiile legii; Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifică comitetului 
director al unităţii se va organiza în data de 
24.06.2022, ora 10,00 -proba scrisă, în data de 
30.06.2022, ora 10,00 -susţinere orală a 
proiectului de specialitate, respectiv în data 
de 01.07.2022, ora 10,00 -interviul de selecţie, 
la sediul unităţii. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 16.06.2022. Bibliografia pentru concurs/
examen și temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afișează la sediul Institutului 
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei 
Balș” și se publică pe site-ul institutului 
www.mateibals.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefonul: 021/20.10.980 -interior 
3953 -Serviciul R.U.N.O.S.

Primăria Comunei Mihăești, județul 
Vâlcea, organizează concurs în vederea 
ocupării următoarelor posturi contractuale 
vacante: Guard -Compartimentul adminis-
trative gospodăresc; Muncitor calificat 
-Compartimentul administrative gospodă-
resc. Condiții de desfășurare a concursului: 
1.Data organizării concusului: -proba scrisă: 
27.06.2022, orele 10.00; -proba interviu: 
28.06.2022, orele 10.00. 2.Dosarele se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului la sediul Primăriei 
Mihăești, județul Vâlcea. Condiții de partici-
pare: 1.Condiții generale: conform art.3 al 
Regulamentului-Cadru aprobat prin HG 
nr.286 din 23.03.2011 cu modificările și 
completările ulterioare. 2.Condiții specifice: 
Pentru postul de Muncitor calificat: studii 
generale, minim 5 ani vechime în muncă. 
Pentru postul Guard -studii generale, nu 
necesită vechime. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Mihăești, 
judeţul Vâlcea, tel.0250/772.522, persoana de 
contact: secretar comisie -Mladin Ion.

Unitatea Militară 02526 București din 
Ministerul Apărării Naţionale organizează 
în conformitate cu Legea 319 din 2003 
privind Statutul personalului de cerceta-

re-dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare, concurs 
pentru postul vacant de personal civil 
contractual de execuţie de cercetător știin-
ţific, Biroul istorie militară contemporană, 
Secţia programe studii de istorie militară din 
cadrul Unității Militare 02526 București. 
Condiţi i le specifice necesare pentru 
ocuparea postului sunt: 1.studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din domeniul știinţe 
umaniste și arte: -ramura de știinţă: istorie; 
2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul superior de 
cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte 
activităţi; 3.nivelul de acces la informaţii 
clasificate este secret de serviciu, fiind 
necesar acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului de 
securitate, în situaţia în care va fi declarată 
„admis”; 4.atenţie, capacitate de analiză și 
sinteză, dinamism și creativitate; 5.capaci-
tate de exprimare cu ușurinţă în limbile 
română și engleză; 6.cunoștinţe de operare pe 
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se 
pot depune la sediul unităţii până la data de 
01.07.2022, orele 15.00. Selecţia dosarelor de 
concurs va avea loc în data de 04.07.2022. 
Probe de concurs: -probă scrisă și probă 
practică: în data de 07.07.2022, începând cu 
ora 09.00. -probă interviu: în data de 
13.07.2022, începând cu ora 09.00. Locul de 
desfășurare al concursului: str. Constantin 
Mille nr. 6, sector 1, București, cod poștal 
010142. Datele de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei: Angelescu 
Gabriela-Ștefania, telefon: 021.313.86.89/int. 
168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.
ro.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizează concurs pentru ocuparea prin 
recrutare a funcției contractuale de condu-
cere, vacante, de director, gradul II la Admi-
nistrația Domeniului Public Râmnicu Sărat. 
Ocuparea postului este pe perioadă nedeter-
minată. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 29.06.2022, ora 10,00 – proba scrisă, 
iar în data de 05.07.2022 - interviul. Condi-
ţiile de participare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele aprobate prin HCl nr. 
133/2022 si anume: a) Conditii generale 
prevazute de lege: sunt cele mentionate in 
art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată,b) 
Conditii specifice: - studii  universitare de 
licență  absolvite cu diploma de licență sau 
echivalenta în: științe economice/ științe 
inginerești ori științe juridice; - vechime în 
specialitatea studiilor, necesară exercitării 
funcț iei  contractuale de conducere: 
minimum 5 ani; - experiență în management. 

Aceste condiţii de participare la concurs se 
vor afișa la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada  02-16 iunie 
2022. Coordonate de contact: sediul institu-
ţiei: str. Nicolae Bălcescu nr.1, mun.Râmnicu 
Sărat, numărul de telefon este 0238561946, 
numărul de fax este 0238561947, adresa de 
e-mail primarie_rmsarat@primariermsarat.
ro. persoana de contact: Horohai Georgiana, 
șef birou - Biroul Resurse Umane și Îndru-
marea și Sprijinirea Unităților de Sănătate.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții contractuale de 
execuție, vacantă de îngrijitor în cadrul 
Compartimentului Evidența Persoanelor – 
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor Râmnicu Sărat. 
Ocuparea postului este pe perioadă nedeter-
minată.  Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 27.06.2022, ora 10,00 – proba scrisă, 
iar în data de 30.06.2022 - interviul. Condi-
ţiile de participare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele prevăzute în  art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată, precum si cele 
specifice prevăzute în fișa postului și anume: 
- studii medii sau generale; - vechime în 
munca: minimum 3 ani. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afișa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, 
precum și pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
perioada  02.06.2022-16.06.2022. Coordonate 
de contact:sediul instituţiei: str.Nicolae 
Bacescu, nr.1, mun. Râmnicu Sărat, numărul 
de telefon este 0238561946, numărul de fax 
este 0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. persoana de 
contact: Monea Alina, consilier superior - 
Biroul Resurse Umane și Îndrumarea și 
Sprijinirea Unităților de Sănătate.

Anunţ privind ocuparea prin examen/
concurs pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie vacantă la 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Horezu În conformi-
tate cu prevederile art.7 din Regulamentul 
cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
Primăria Orașului Horezu, cu sediul în 
orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, județ 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie, vacantă, de 
Muncitor I (îngrijitor câini în adăposturi) la 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Horezu astfel: Data  
și locul desfășurării concursului: -selecția 
dosarelor: 15.06.2022, -proba scrisă se organi-

zează la Centrul Național de Informare si 
Promovare Turistică Horezu, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.63A, județ Vâlcea, în data 
de 22.06.2022, ora 10.00, -interviul se organi-
zează la Centrul Național de Informare si 
Promovare Turistică Horezu, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.63A, județ Vâlcea, în data 
de 24.06.2022, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere  se pot depune la sediul instituţiei, 
Primăria Orașului Horezu, biroul Resurse 
Umane, Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, județ 
Vâlcea, în perioada 30.05.2022-14.06.2022, 
ora 16.00. Rezultatele selecției dosarelor se va 
afișa la avizierul din cadrul Primăriei 
orașului Horezu în data de 15.06.2022. 
Condiţii de participare la concurs. 1.
Muncitor I (îngrijitor câini în adăposturi)- 
Serviciul pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân. Nr. posturi: 1. Nivel studii: studii 
generale; Vechime: Minim 2 ani  vechime. 
Acte necesare înscrierii la concurs- conform 
art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Calendarul concursului: Depunerea dosa-
relor: 30.05.2022-14.06.2022, ora 16.00. 
Selecţia dosarelor: 15.06.2022. Proba scrisă: 
22.06.2022, ora 10.00. Depunere contestaţii 
proba scrisă: 23.06.2022. Afișarea rezulta-
telor după contestaţ i i  proba scr isă: 
23.06.2022. Interviul: 24.06.2022, ora 10.00. 
Depunere contestaţi i proba interviu: 
27.06.2022. Afișarea rezultatelor după 
contestaţii interviu:27.06.2022. Rezultatul 
final al concursului: termen 29.06.2022. 
Relaţii suplimentare la telefon 0250.860.190, 
Biroul Resurse umane. Persoana de contact: 
cons. sup. Pîrvu-Obadă-Marinescu Irena.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 

12.000 mp din obiectivul Hala Laminor, 
situat pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii 
interesați pot solicita documentația de atri-
buire pe e-mail-ul: oªce@acs3.ro. Mai multe 
informații pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. 
Ofertele se pot depune până la 02.06.2022, 
ora 12.00.

CITAŢII
Numitul Nechita Elvis, cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în satul Slobozia, comuna 
Voinești, județul Iași, este citat la Judecătoria 
Iași pe data de 11.07.2022, ora 08.30, 
Completul C1 Stagiar, sala 4, în calitate de 
pârât -Dosarul civil nr.26/245/2022, obiect 
-înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunității, reclamanți fiind UAT Voinești, 
județul Iași, Primăria Comunei Voinești, 
județul Iași.

Pârâtul Grosu Marian, cu ultimul domi-
ciliu în Botoșani, str.Luna, nr.13, et.1, sc.A, 
apt.5, jud.Botoșani, este citat la 07.07.2022, 
ora 09.00, la Judecătoria Săveni în dosar 
nr.2310/297/2018, partaj judiciar cu recla-
mantul Lupașcu Costel.

Doamna Bordas Lucia este citată în cali-
tate de pârâtă în dos. nr.10738/296/2021 
având ca obiect divorț, pentru data de 
03.06.2022, ora 08.30, la Judecătoria Satu 

Activ Preț pornire la 
licitatie (lei) 

Garanție de 
participare la 

licitatie 
(lei) 

Pas de licitatie  
 

(lei) 

Taxă participare la 
licitaţie 

 (lei) 

Fabrica de Nectaruri din Fructe De Pădure 
Silvafruct Piatra Neamț 

4194025,6 209701,3 209701,3 200 
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Mare, în mun.Satu Mare, str.Mihai Viteazu 
nr. 8, jud.Satu Mare, în proces cu Bordas 
Marius.

Se citează numiții Hoffman Stefan și 
Pascariu Petru, în calitate de pârâți, la Jude-
cătoria Oravița, în data de 23.06.2022, ora 
12.00, în dosar nr. 899/273/2018, în proces cu 
SC Sporea Com, în calitate de reclamantă, 
pentru sistare stare de indiviziune.

Se citează pârâții Krispai Janos, Krispai 
Togyer, Krispai Horia, Krispai Maria, 
Brazda Flori Nyisztor Janosne, Brazda Peter, 
Brazda Laura, Brazda Laszlo, Brazda Maria, 
Krispai Janos în dosar 9245/296/2020 al 
Judecătoriei Satu Mare, având ca obiect 
acțiune în constatare, cu termen de judecată 
la data de 21.06.2022, sala 6, ora 10.00.

Numitele Ciupitu Margareta și Ciupitu 
Marcela, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Bucovăț, sat Palilula, Jud.Dolj, sunt 
citate la Judecătoria Craiova pe data de 
16.06.2022, ora 10.00, completul Civil 10, în 
calitate de pârâte în procesul de partaj judi-
ciar cu reclamantul Ghiluș Marin, în dosarul 
nr. 16716/215/2020.

DIVERSE
Unitatea Administrativ Teritorială 

Gârnic, județul Caraș-Severin anunță publi-
carea Documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul 2 UAT Gârnic, sat Padina 
Matei începând cu data de 30.05.2022 – 
28.07.2022, pe o perioadă de 60 de zilecare se 
va publica la sediul Primăriei Gârnic 
conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificae 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Gârnic și pe site-ul 
Ageenției naționale de Cadastru și Publici-
tete Imobiliară (www.ancpi.ro)

CII Brănici Marius, lichidator judiciar, 
anunță că prin sentința civilă nr. 102/2022 
din data de 17.05.2022 pronunțată de Tribu-
nalul Vaslui – Secția civilă în dosarul nr. 
705/89/2022 s-a dispus deschiderea proce-
durii simplificate de insolvență față de debi-
toarea SC Structoconsdenvas SRL, CUI 
3652357, RC J37/550/2016, sediu social - mun. 
Vaslui, str. Petru Rareș nr. 7, et. 1, ap. 14, jud. 
Vaslui. Cererea de creanță se va depune în 
două exemplare la Tribunalul Vaslui, sub 
sancțiunea decăderii, până la data de 
22.06.2022. Termene limită: 04.07.2022 – 
afișare tabel preliminar; 26.07.2022 – soluțio-
nare contestații și afișare tabel definitiv. 
Relații la lichidatorul judiciar CII Brănici 
Marius, tel. 0745.821.068.

Subscrisa Partium Insolvency IPURL, în 
calitate de administrator judiciar provizoriu 
în dosarul nr. 1601/111/2022 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea Valentino Imobiliare 
SRL, CUI 19168600, număr de înregistrare 
în Registrul Comerțului J05/2265/2006, îi 
notifică pe toți creditorii debitoarei privind 
faptul că prin hotărârea nr. 225 din data de 
26.05.2022 pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr. 1601/111/2022 s-a dispus deschi-
derea procedurii generale de insolvență față 
de societatea debitoare mai sus menționată, 
în temeiul art.71 alin.(1) din Legea 85/2014. 
Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul 
limită, pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanțelor la data de 11.07.2022, 
termenul limită pentru verificarea crean-
țelor, întocmirea și publicarea tabelului 
preliminar 01.08.2022, termenul limită de 
întocmire a tabelului definitiv 29.08.2022. 
Administratorul judiciar provizoriu a 
convocat ședința adunării creditorilor pe 
data de 18.08.2022, la ora 12:00, la adresa din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. 
Bihor, ordinea de zi urmând a fi: 1.confir-
marea administratorului judiciar provizoriu, 
2.aprobarea onorariului administratorului 
judiciar provizoriu și 3. stabilirea compo-
nenței comitetului creditorilor.

SC Filadelfia S.R.L., titular al proiectului 
„Construire hală depozitare, spații birouri și 
împrejmuire teren”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare. 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 
a supra me d iu lu i ,  pent r u pro ie c t u l 
„Construire hală depozitare, spații birouri și 
împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în 
Str.Rudeni nr.116, Tarla 41, Parcela181/1, 
nr.cad.53435, Chitila, jud. Ilfov. Proiectul 
acordului de mediu și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecţia Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/contes-
tațiile publicului se primesc la sediul 

A.P.M.Ilfov -București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția 
mediului.

Această informare este efectuată de: 
Administrația Bazinală de Apă Banat, sediul 
centra l;  B-dul Mihai Viteazu nr.32, 
tel.0256/491.848; fax 0256/491.798, e-mail 
dispecer@dab.rowater.ro, adresa de cores-
pondență: B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2, 
Timișoara; ce intenţionează să solicite de la 
Administrația Națională „Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru desfășu-
rarea investiției privind realizarea lucrării: 
„Regularizare râu Sebeș pe sector acumulare 
Zervești -confluența râu Timiș, județul 
Caraș-Severin”, Amplasate pe teritoriul 
localităților Caransebeș și Turnu Ruieni din 
județul Caraș-Severin. Această investiție este 
nouă. Lucrări ce se impun vor fi: -Reprofilare 
albie L=2386,3m; -Zid de sprijin, L=528m; 
-Pereu zidit, L=340m; -Prism din anroca-
mente L=366m; -Canal Deviere pr.Dalci, 
L=292m; -Extindere canal pr.Zlagna 
L=145m; -Praguri de fund îngropate -6 buc; 
-Prag de colmatare -2 buc. Această solicitare 
de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la adresa mai sus 
menționată sau telefonic la nr. de telefon 
0740.877.136.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: 1.Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, 
nr. 2, județul Vaslui, telefon 0235/310.999, fax 
0235/315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.
ro, achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal 
3337532. Invită persoanele fizice și juridice 
fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și 
fundațiile constituite conform legii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 
350/2005, să depună oferta în scopul atribu-
irii contractelor de finanțare nerambursabilă, 
pentru domeniul: Sport. 2.Procedura apli-
cată pentru atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă a proiectelor din 
domeniul sport pe anul 2022 este prevăzută 
de art.6 din Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general de Municipiul 
Vaslui. 3.Sursa de finanțare a contractului: 
buget local. Reglementări legale privind 
acordarea de finanţare nerambursabilă: 
-Legea nr.350/2005 -privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulte-
rioare; -Legea Educaţiei fizice și sportului 
nr.69/2000, cu modificările și completările 
ulterioare; -Ordinul nr.664/2018 -privind 
finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor sportive; -H.G. nr. 
1447/2007 -privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă; 
-Ghidul privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi sportive nonprofit de interes 
general, aprobat prin H.C.L. nr. 43/2016, 
modificat și completat prin H.C.L. nr. 4/2017, 
H.C.L .  n r.  22 /15.02 .2018 ș i  H.C.L . 
49/25.04.2019; -Hotărârea Consiliului Local 
Vaslui nr. 31/10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului local al Municipiului Vaslui pe 
anul 2022. 4.Obiectul: Finanțare nerambur-
sabilă a unor proiecte din cadrul progra-
mului sportiv de utilitate publică „Sportul 
pentru toți” și „Promovarea sportului de 
performanță”, proiecte înaintate de către 
structuri sportive fără scop patrimonial din 
municipiul Vaslui pentru anul 2022. 5.Proce-
dura: Selecție publică de proiecte organizată 
în baza prevederilor Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activități 
non profit de interes general și Legii 
nr.69/2000, legea educației fizice și sportului. 
5. Cerinţe minime de calificare: Cererile de 
finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, 
obligatoriu, de următoarele documente: a)
Actul de înfiinţare al organizaţiei solicitante 
semnat, ștampilat și datat (o copie certificată 
de către reprezentantul autorizat al respec-
tivei organizaţii); b)Statut semnat și ștam-
pilat cu mențiunea „conform cu originalul”; 
c)Certificat de înregistrare fiscală (o copie 
certificată de către reprezentantul autorizat 
al respectivei organizaţii); d)Certificatul de 
identitate sportivă (o copie certificată de 
către reprezentantul autorizat al respectivei 
organizaţii); e)Dovada afilierii la federaţia 
sportivă naţională de specialitate și/sau la 
asociaţia pe ramură de sport judeţeană; f)
Ultimul raport anual de activitate cu detalii 
referitoare la rezultatele obţinute și la finan-
ţările obţinute (numele finanţatorului, 
valoarea contractului finanţat, durata deru-

lării); g)Cel mai recent bilanţ contabil (contul 
de profit și de pierderi, balanţa anuală pentru 
ultimul an financiar încheiat) al solicitan-
tului, semnat de reprezentantul legal al 
organizaţiei solicitante și avizat de Adminis-
traţia Financiară (o copie certificată de către 
reprezentantul autorizat al respectivei orga-
nizaţii); h)Certificatul de înregistrare în 
Registrul persoanelor juridice fără scop 
patrimonial (o copie certificată de către 
reprezentantul autorizat al respectivei orga-
nizaţii); i) Dovada afilierii la federaţia spor-
tivă naţională de specialitate și/sau la 
asociaţia pe ramură de sport judeţeană; j) 
Certificate fiscale care atestă că solicitantul 
nu are obligaţii exigibile către stat și bugetul 
local (emise de DGFPS Vaslui și Serviciul 
Finanţelor Publice Locale Vaslui); k)Copii 
după diplome sau clasamente oficiale; l) 
Curriculum Vitae al coordonatorului de 
proiect; m)Declaraţie pe propria răspundere 
conform modelului din Ordinul nr.664/2018 
privind finanțarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor sportive; n)Decla-
raţie de parteneriat, în cazul în care există 
parteneri, numai dacă este cazul; o) Decla-
raţie de imparțialitate -conform modelului 
din Anexa 2 (din ghidul solicitantului); p)
Declaraţie pe propria răspundere din partea 
solicitantului/și a partenerului (dacă este 
cazul) că nu se află în niciuna din situaţiile 
de excludere menţionate în Ghidul Solicitan-
tului, conform modelului din Anexa 3 (din 
ghidul solicitantului); 6.Durata finanțării: 
anul 2022. 6.1.Documentația pentru elabo-
rarea și prezentarea propunerilor de proiect 
va fi preluată de către cei interesați de la 
sediul Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret 
nr.2, camera 303, etaj 3 -Serviciul Achiziții 
publice, telefon 0235/310.999, interior 303 sau 
203, pe baza de cerere. Documentaţia nece-
sară elaborării și prezentării propunerilor de 
proiect este disponibilă și în format elec-
tronic pe site-ul instituției. 6.2.Informatii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei Municipiului Vaslui, telefon 
0235/310.999, interior 303/203. 7.Infomații și 
clarificări cu privire la documente: întrebă-
rile pot fi trimise prin fax (0235/315.946) sau 
e-mail: pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@
primariavaslui.ro, corina.frentescu@prima-
riavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile înainte de 
data-limită pentru depunerea propunerilor 
de proiect la adresa indicată mai sus, indi-
când clar numele Programului Local pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes general pe anul 2022. 
Autoritatea finanţatoare va răspunde cere-
rilor de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte 
de data limită pentru depunerea proiectelor. 
8.Data-limită pentru depunerea propunerilor 
de proiect este 01.07.2022, ora 12.00. 9.Adresa 
la care trebuie depuse propunerile de proiect: 
Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie 
trimise în plic sigilat, recomandat, prin 
poștă, mesagerie expresă sau înmânate 
personal (aducătorului i se va elibera o 
confirmare de primire cu dată și ora depu-
nerii) la adresa indicată mai jos: Adresa 
pentru trimiterea prin poștă, mesagerie 
expresă sau personal: Municipiul Vaslui, Str.
Spiru Haret nr. 2, Vaslui, județul Vaslui, 
Registratura generală, parter. Cererile de 
finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.
fax sau e-mail), trimise la alte adrese sau 
depuse după ora stabilită, vor fi respinse. 
Cererile de finanţare (formularul de cerere, 
bugetul și documentele prevăzute în lista de 
verificare) trebuie să fie depuse în plic închis. 
Documentația va avea paginile numerotate și 
va conţine un opis. Plicul trebuie să poarte 
numărul de referinţă al Solicitării de Propu-
nere de Proiecte (CLV 2022-01), numele 
complet și adresa solicitantului, domeniul 
pentru care se aplică, respectiv „Sport”, și 
menţiunea „A nu se deschide înainte de 
sesiunea de evaluare”. 10.Data, ora și locul 
deschider i i propuner i lor de proiect: 
01.07.2022, ora 14.00, Municipiul Vaslui, str.
Spiru Haret nr.2, județul Vaslui. 11.Selecția și 
evaluare proiectelor în vederea finanțării 
nerambursabile se va face de către comisia de 
evaluare în perioada 04.07.2022-07.07.2022. 
12.Data publicării rezultatelor selecției 
proiectelor: 08.07.2022. 13.Depunerea contes-
tațiilor se va face în termen de 3 zile de la 
data afișării rezultatelor. 14.Contestațiile vor 
fi soluționate în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a contestațiilor. 15.Data transmi-
terii anunțului de participare catre Moni-
torul Oficial R.A. 30.05.2022.

Administratorul judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL, notifică creditorii cu privire 
la deschiderea procedurii generale a insol-
venței prevăzută de Legea nr. 85/2014, împo-
triva debitoarei Total Protector S.R.L., cu 
sediul în Popești-Leordeni, Str. Amurgului 
nr. 44 K, mansardă, ap. 5, cam. 1, Jud. Ilfov, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J23/1860/2007, având cod unic de identificare 
22075551, conform Hotărârii civile nr.1517 
din data de 25.05.2022, pronunțată de Tribu-
nalului Ilfov, Secția civilă, complet F19, în 
dosarul nr. 73/93/2022. Termenul limita 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra aver i i debitorului 

–11.07.2022, termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire și publicare în BPI a 
tabelului preliminar de creanțe –01.08.2022, 
termenul de întocmire a tabelului definitiv al 
creanțelor –26.08.2022. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
07.10.2022. Pentru relatii: 021.318.74.25.

Se aduce la cunostinţă că pe rolul Judecă-
toriei Arad se află dosarul nr. 16829/55/2021 
cu termen de judecată la data de 26.09.2022, 
prin care petentul Domjan Iosif solicită 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra cotei de 1/4 din imobilul 
situat în Arad, str. Mioriţa, nr. 22-23, bloc 
248, scara A, ap. 3, jud. Arad, evidenţiat în 
CF nr. 301338-C1-U7 Arad provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 7632 Arad, 
având nr. top 2449/662/17-29/3/III, notată 
A.1. proprietatea tabulară a defunctei 
Domjan Daniela Maria. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la număr de dosar 
indicat mai sus în termen de 6 luni de la data 
publicării prezentei somaţii.

CONPET S.A. Anunţ public privind luarea 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. 
Galaţi. Conpet S.A. Ploiești anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către A.P.M. Galaţi, fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul “Înlocuire rezervor 
de apă P.S.I. - Depozit Tampon Indepen-
denţa” propus a fi amplasat în Comuna 
Independenţa, Rampa Conpet, T23, P205, 
Judeţul Galaţi. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de internet 
http://apmgl.anpm.ro la Secţiunea: Regle-
mentări - Acordul de mediu - Drafturi acte de 
reglementare - Proiect deciza de încadrare 
2022. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare pe e-mail: o±ce@apmgl.anpm.ro și pe 
fax: 0236.471009, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de 
internet a A.P.M. Galaţi.

SOMAŢII
Se notifică că petenta Harabor Tatiana 

Liliana a invocat dobândirea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, prin joncțiunea 
posesiilor, asupra imobilului înscris în CF 
nr.301251 Conop nr. top. 272.273, teren intra-
vilan de 2520mp, proprietari tabulari 
Ilieszku Maria și Jivan Iosif, în dosar civil 
nr.151/250/2022 la Judecătoria Lipova.

Somație. Se aduce la cunoștință celor 
interesați că petenta Marias Maria, comuna 
Ozun, sat Sântionlunca, nr.16, jud.Covasna, 
solicită dobândirea prin uzucapiune conform 
art.28 al.1 Decretul-lege 115/1938 a dreptului 
de proprietate asupra imobilului înscris în 
C.F.nr.31755 Ozun, top.183, 184/1, 540mp, 
curte, grădină, casă lemn, proprietar tabular 
Hidi Rozalia, identic cu Juga Rozalia, dece-
dată 15.05.1952 și Hidi Mihail, decedat 
12.02.1997. Cei interesați pot face opoziție în 
termen de o lună la Judecătoria Sf.Gheorghe, 
dosar nr.734/305/2022.

ADUNĂRI GENERALE
Consi l iul de Administraţie a l SC 

Compania de Librării București SA, cu 
sediul în București, Bd. Unirii nr. 10, bl.7B,  
sector 4, înmatriculată la O.R.C. nr. 
J40/6333/1992, cod unic RO361307, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor societăţii în data de  04.07.2022,  orele 
9,  la sediul  din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, 
sector 4, Bucuresti, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Răscumpărea pachetului de 113.492 
acțiuni reprezentând 9,89% din capitalul 
social al SC Compania de Librării București 
S.A. de la acționarul SIF Muntenia S.A. 
urmată de anularea acestora și reducerea 
capitalului social al societății cu suma de 
295.079,2 lei. 2. Mandatarea Președintelui 
Consiliului de Administrație al societății să 
negocieze  răscumpărarea acțiunilor de la 
acționarul SIF Muntenia S.A care intențio-
nează să vândă pachetul de 113.492 acțiuni 
reprezentând 9,89% din capitalul social al SC 
Compania de Librării București S.A. La 
ședinţă pot participa acţionarii înscriși la 
data de 01.07.2022 în Registrul Acţionarilor 
ţinut de  societate prin grija Consiliului de 
Administraţie. Informaţii suplimentare la 
telefon: 0213139645, de luni până vineri, între 
orele 9-14. Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Seba Marieta Veronica.

LICITAŢII
Debitorul SC Sangria Com SRL -in fali-

ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Terenuri 
arabile situate in extravilanul comunei 1 
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie 1918, 
judetul Ilfov, formate din: -Teren in supra-
fata de 1.190 mp, amplasat in tarlaua 3, 
parcela 6/17/45; Pretul de pornire al licitatiei 
este de 30.125 lei. Pretul Caietului de sarcini 

este de 1.500 lei exclusiv TVA. -Teren in 
suprafata de 1.260 mp amplasat in tarlaua 
3/9, parcela 6/17/44. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 31.878 lei.  Pretul Caietului de 
sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata de 
c o n s e m n a r e a  i n  c o n t u l  n r . 
RO11BREL0002000436630100, deschis la 
Libra Internet Bank, pana la data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
si de achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietelor de sarcini pentru terenuri. Pretul 
Caietelor de sarcini poate fi achitat cu OP in 
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK –Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului  judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
adresa de corespondenta a lichidatorului 
judiciar din București, Str. Petru Rares nr. 
12, corp C2, parter, sector 1. Prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 22.06.2022, 
ora 15.00 iar daca acestea nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de: 29.06.2022, 06.07.2022, 
13.07.2022 si 20.07.2022, ora 15.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Petru Rares nr. 12, corp C2, parter, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Pârșcoveni, 
comuna Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșco-
veanu nr.223, judeţul Olt, telefon/fax 
0249/455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.
com, website: www.primăriapirscoveni.ro, 
cod fiscal 4395043. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: un 
spațiu în suprafață de 11,72 mp -încăperea 
nr.7 -vestiar, conform caietului de sarcini, 
din imobilul „Bloc specialiști” (P+1), et.1, 
ap.4, situat în comuna Pârșcoveni, str. Dealu 
Morii nr.97, județul Olt, aflat în domeniul 
public al comunei Pârșcoveni, înscris în 
CF50537 Pârșcoveni, nr.cadastral 50537-C1, 
conform H.C.L. Pârșcoveni nr.22/20.04.2022 
și temeiul legal: OUG. nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare -destinația 
spațiului închiriat va fi pentru desfășurarea 
de activități de frizerie. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: a)gratuit de la adresa web: 
www.primăriapirscoveni.ro; b) la cerere, 
gratuit, pe suport de hârtie de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăria 
Comunei Pârșcoveni. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat al Comunei Pârșcoveni 
din cadrul Primăriei Comunei Pârșcoveni, 
comuna Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșco-
veanu nr.223, judeţul Olt. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20.06.2022, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-l imită de depunere a ofertelor: 
28.06.2022, ora 13.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Pârșcoveni cu sediu în comuna 
Pârșcoveni, strada Ștefan Pârșcoveanu 
nr.223, judeţul Olt. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 30.06.2022, ora 
13.00, la Primăriei Comunei Pârșcoveni, cu 
sediul în comuna Pârșcoveni, strada Ștefan 
Pârșcoveanu nr. 223, judeţul Olt. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Olt, 
Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, cod 
poștal 230038, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 30.05.2022.

Debitorul SC Carlton-Rom SRL - în fali-
ment, in bancruptcy, en faillite,  cu sediul 
social în Bucuresti, str. Progresului nr.90-100, 
Sector 5, având CUI 14631460, J40/3925/2002, 
aflat în procedura de faliment, in bankruptcy, 
en faillite, dosar nr. 24762/3/2021, prin lichi-
dator 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 
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Valeriu, scoate la vânzare la preţul de pornire 
stabilit prin Raportul de evaluare nr. 
59/18.05.2022 conform hotarare adunare credi-
tori din data de 25.05.2022, urmatoarele bunuri 
mobile:  - Stoc marfa 323 bucati - trolere 
diverse modele, respectiv: “DUO TONE 
TROLER SCARLET/SILVER MAR80 
CARLTON; TROLER MATERIAL TEXTIL 
ATHENA MAR 55 MIRANO; TROLER 
MATERIAL TEXTIL MONTREAL MAR 50 
MIRANO; TROLER STELLAR BLUE MAR 
55 CARLTON; GEANTA CALATORIE 
GC301 MIRANO; COOPER TROLER BLUE 
55 CM CARLTON; INDISCRETE H 68 4W 
TR CASE; Troler din ABS. mar55 STELA; 
Troler material textil mar.28 Cloud Plus; 
TROLLER MATERIAL TEXTIL GREECE 
MAR 55 MIRANO”, localizate in Loc. 
Domnesti, str. Soseau de Centura nr. 80, jud. 
Ilfov, valorificate in bloc la pretul total de 
23.580 lei+TVA. Licitatia va avea loc, la sediul 
lichidatorului judiciar, situat in Dr. Tr. Severin, 
str.Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehedinţi la data 
de 21.06.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 59/18.05.2022, o reprezinta 
deschiderea procedurii de faliment prin Inche-
ierea de sedinta din data de 10.09.2021 pronun-
țată de către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 24762/3/2021.  Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei SC 
CARLTON-ROM SRL deschis la Banca sub 
numarul: RO11 BRMA 0999 1000 9547 4380, 
pana la data de 20.06.2022, orele 17:00, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
toate bunurile mobile și achiziţionarea caie-
tului de sarcini in cuantum de  300,00 lei + 
TVA TVA pentru toate bunurile mobile pe care 
intentioneaza sa le cumpere. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau 
la sediul profesional al lichidatorului din 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judetul Mehedinti. Lichidator Judiciar,  
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

Anunț de licitație la procedura de atribuire 
prin licitație publică a contractului privind 
închirierea unor spaţii în incinta Tribuna-
lului Botoșani și a  Judecătoriei Botoșani cu 
destinaţia oficii prestări servicii poștale. 1. 
Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Tribunalul Botoșani -  munici-
piul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, 
județul Botoșani, CUI  4557919, telefon  
0231/583694, fax 0231/583674, e-mail:  gina.
ilas@just.ro. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică: Închi-
rierea unor spaţii cu destinația oficii poștale 
în imobile aparținînd domeniului public al 
statului, aflate în administrarea Tribunalului 
Botoșani, conform H.G. nr. 360/16.03.2022 și 
art.332 – 333 din O.U.G. nr. 57/2019, astfel: - 
spațiu în suprafață de 5,74 mp situat în sediul 
Tribunalului Botoșani, municipiul Botoșani, 
str.Maxim Gorki, nr.8, CF 54193;-  spațiu în 
suprafață de 6,40 mp situat în sediul Judecă-
toriei Botoșani, municipiul Botoșani, B-dul 
M.Eminescu, nr. 38, etaj I, CF 63276. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al ducumentașiei de atribuire:  
Accesarea site-ului www.portal.just.ro 
(Tribunalul Botoșani) sau prin e-mail gina.
ilas@just.ro. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul autori-
tății contractante, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
Departamentul Economico-Financiar și 

Administrativ al Tribunalului Botoșani, 
municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr.8, 
județul Botoșani. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obșinerea unui exemplar, unde 
este cazul: Gratuit. 3.4. Data limită pentru 
solicitare clarificărilor 06.06.2022 ora 16,00. 
4. Informații privind ofertele. 4.1. Data 
l i m ită pent r u depu nere a ofer te lor : 
20.06.2022, ora 10,00. 4.2. Adresa la care se 
depune ofertele. TRIBUNALUL BOTO-
ȘANI, Municipiul Botoșani, str. Maxim 
Gorki, nr. 8, județul Botoșani, cam 402. 4.3. 
Numărul  de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun 
intr-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 20.06.2022, ora 
11,00 la sediul Tribunalului Botoșani, muni-
cipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, 
județul Botoșani, cam 311. 6. Denumirea, 
adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal a Tribunalului Boto-
șani, municipiul Botoșani, str. Maxim Gorki, 
nr. 8 județul Botoșani, telefon 0231/511739, 
fax 0231/531832, e-mail: tr-botosani@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27.05.2022

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primaria Comunei Golești, 
comuna Golești, sat Popești, str.Principală 
nr.44, județul Vâlcea, telefon 0350/421.885, 
fax 0350/421.886, e-mail: golesti@vl.e-adm.
ro, cod fiscal 2541002. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu 
-etajul 1, compus din 2 camere, un hol și grup 
sanitar, în suprafață totală de 50mp, situat în 
sediul Primăriei Comunei Golești, sat 
Popești, ce aparține domeniului public al 
Comunei Golești, conform caietului de 
sarcini, prin H.C.L. nr. 30/29.03.2022 și teme-
iului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat -Secretar General. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat -Secretar General din 
cadrul Primăriei Comunei Golești, sat 
Popești, strada Principală nr.44, județul 
Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei/exem-
plar, se achită numerar la casieria Primăriei 
Comunei Golești. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20.06.2022, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-l imită de depunere a ofertelor: 
28.06.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat -Secretar General din cadrul 
Primăriei Comunei Golești, sat Popești, 
strada Principală nr.44, județul Vâlcea. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 29.06.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comuni Golești, comuna Golești, 

sat Popești, strada Principală nr.44, judetul 
Vâlcea -Sala de sedință. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, muni-
cipiul Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei 
nr.1, județul Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax 
0250/732.207, e-mail: tribunalul-vâlcea@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 30.05.2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Axintele, Strada Princi-
pală nr.22, județul Ialomița, telefon 
0243/317.778, fax 0243/317.778, e-mail: 
primaria_axintele@yahoo.com, cod fiscal 
4231938. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Spațiu în suprafață totală de 
38,54mp situat la parter, compus din 3 încă-
peri, 2 cabinete și un hol, situat în comuna 
Axintele, Strada Principală nr.49, județul 
Ialomița, în cadrul blocului P+1, ce aparține 
domeniului public al Comunei Axintele, 
conform H.C.L. 16/24.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Axintele. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Axintele, Strada Principală nr.22, 
județul Ialomița. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei, care se achită 
numerar la casieria instituției sau în contul 
c onc e de nt u lu i :  RO36T R EZ39321A-
300530XXXX, deschis la Trezoreria Urziceni, 
cod fiscal 4231938. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 10/06/2022, ora 
15.00. 4.Informaţi i pr iv ind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
21/06/2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Axintele, 
Strada Principală nr.22, județul Ialomița. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 21/06/2022, 
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Axin-
tele, Strada Principală nr.22, județul 
Ialomița. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalul Ialomița, Slobozia, B-dul 
Cosminului nr.12, județul Ialomița, cod 
poștal 920030, telefon 0243/236.952, fax 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 30/05/2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: U.A.T Județul Olt, prin Consiliul 
Judeţean Olt, municipiul Slatina, cu sediu în 
Bd.A.I.Cuza nr.14, judeţul Olt, telefon 
0249/431.080, fax 0249/431.122, e-mail: cjolt@
cjolt.ro, website: http://www.cjolt.ro, cod 
fiscal 4394706. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 

special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spații în supra-
față totală de 95,55mp, conform caietului de 
sarcini, din imobilul „Clădire birouri” (Corp 
A, P+2), situat în municipiul Slatina, str.
Centura Basarabilor nr. 8, județul Olt, apar-
ținând domeniului public al Județului Olt și 
în administrarea Consiliului Județean Olt, 
înscrise în CF nr.52599 Slatina, nr. cadastral 
5259 9 - C1,  c o n for m H.C. J.  O l t  n r. 
0 9 / 2 8 . 0 1 . 2 0 2 2  ș i  t e m e i u l  l e g a l : 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul admi-
nistrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. -destinația spațiilor închiriate va 
fi pentru desfășurarea de activități adminis-
trative. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
a) gratuit, de la adresa web: http://www.cjolt.
ro. b)la cerere, gratuit, pe suport de hârtie de 
la Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice și 
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 
301 din cadrul Consiliului Județean Olt. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Administrarea Patri-
moniului, Unitatea Judeţeană pentru Moni-
torizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice și Autoritatea Judeţeană de Trans-
port, camera 301 din cadrul Consiliului 
Județean Olt, cu sediu în municipiul Slatina, 
Bd.A.I.Cuza nr.14, judeţul Olt. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 15.06.2022, ora 
16.00. 4.Informați i pr iv ind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.06.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Consi-
liului Județean Olt, municipiul Slatina, 
Bd.A.I.Cuza nr.14, județul Olt. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 24.06.2022, 
ora 10.00, la sediul Consiliului Județean Olt, 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice și 
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 
301, et.3. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, 
județul Olt, cod poștal 230038, telefon 
0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribu-
nalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 30.05.2022.

PIERDERI
Pierdut carnet student cu numele Grădi-

naru Aurora Valentina. Vă rog să mă contac-
tați la adresa de mail: gradinaru200028@
gmail.com

Pierdut în 14/05/2022, București, C.I 
MZ312926, eliberată de SPCLEP Iași, exp. 
31.01.2024. O declar nulă.

Eftimie Alin-Cristian Pierdut Legitimatie 
de Student Universitatea Ovidius, Facultatea 
de Stiinte ale Naturii, specializarea Agricul-
tura II. Il declar nul.

i ar  ea rint ucurești 
și aramond lu


