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DIVERSE
PAS D IMPEX SRL, cu sediul in str. Hriso
vului, nr. 18, bl. A12, sc. A, et. 1, ap. 
8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la 
O.N.R.C. –O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 1579 
99980 informeaza pe cei interesati ca 
sa depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activita
tea 5610 Restaurante (fastfood), des
fa su rata in str. Jiului, nr. 149 A, sector 
1, Bucuresti. Informatii se pot solicita 
la sediul AGENTIEI PENTRU PROTEC
TIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii –in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9.0012.00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

Anunt public privind decizia etapei 
de incadrare (SC AKCENT LAND DE
VELOPMENT S.R.L.) 
SC AKCENT LAND DEVELOPMENT 
S.R.L., titular al proiectului AUTORIZA 
RE DIRECTA CONSTRUIRE ANSAMBLU 
CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE CO
LECTIVE SI FUNCTIUNI MIXTE CU RE
GIM DE INALTIME S+P+11DUPLEX+ET 
TEHNIC, IMPREJMUIRE TEREN SI OR
GANIZARE EXECUTARE LUCRARI  IN
VESTITIE ETAPIZATA, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre A.P.M.Bucuresti, 
in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: nu se su
pune evaluarii impactului asupra me
diului, pentru proiectul AUTORIZARE 
DIRECTACONSTRUIRE ANSAMBLU CU 
FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTI
VE SI FUNCTIUNI MIXTE CU REGIM DE 
INALTIME S+P+11DUPLEX+ET TEH 
NIC, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGA NI
ZARE EXECUTARE LUCRARI  INVESTI
TIE ETAPIZATA, propus a fi amplasat 
in Bucuresti, sect.6, Str. Lujerului, nr. 
19. Proiectul deciziei de incadrare si 
mo tivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul APM Bucuresti 
din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, in zilele de lunivineri, in
tre orele 9.0012.00, precum si la ur
ma toarea adresa de internet http://
apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in ter
men de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protec
tia mediului.

LICITAŢII
S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoșani 
în faliment, vinde prin licitație (Boto 
șani, str.1 Decembrie 48), în 11.08.2021, 
orele 09:00, FERMĂ CREȘTERE PUI, 
Cucorăni, jud. Botoșani, compusă 
din: 5 hale zootehnice/buncăre, Scsol 
=10.465 m.p., magazie, post trafo și 
teren=25.172 m.p. Prețul=599.440 eu
ro, plus T.V.A. Tel:0744/85.31.58.  
 
S.C. VALSERG S.R.L.-în faliment, vinde 
prin licitație publică deschisă cu striga
re (Botoșani, str.1 Decembrie 48), în 
30.08.2021, orele 11:00, MICROFERMĂ 
ZOOTEHNICĂ, în sat Lunca, jud. Sucea
va, compusă din: sediu, filtru sanitar, 
bazin apă, magazie furaje, hală îngrășa
re por ci2 buc., utilități. Prețul=859.867 
lei, plus T.V.A. Tel:0744/85.31.58.  
 
DGTECH INTERNATIONAL SRL în 
faliment, CUI 15195610, J02/165/2003, 
cu sediul în Sat Beliu, Com. Beliu, nr.63, 

jud. Arad, anunţă licitaţie publică 
deschisă, cu strigare, pentru vânzarea 
bunului mobil  Nacelă marca AIRO, tip 
SF 1000D 4WD, an fabricație 2007, nr. 
serie SF222292, înălțime de lucru 12,2 
m; lugimea platformei –2,36 m; lățimea 
platformei –1,4 m; sarcină netă 450 kg, 
la prețul de 3.704 EURO +TVA.
Licitația publică va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr.8, mansardă, judeţul Timiș, în 
data de 12.08.2021, ora 12:00, iar în ca 
zul în care bunul mobil nu va fi va
lorificat, licitația publică va fi reluată 
în data de 19.08.2021 ora 12:00, 
26.08.2021 ora 12:00, 02.09.2021 ora 
12:00, respectiv în data de 09.09.2021, 
ora 12:00.
Participarea la licitație este condiţio 
nată de depunerea la sediul lichi da
torului judiciar, cel târziu cu 2 ore înainte 
de licitație, a ofertei de cumpărare 
și dovada consemnării cauţiunii de 
10% din preţul de pornire al bunului 
mobil, în contul unic de insolvenţă 
RO68RZBR0000060018879734 deschis 
la Raiffeisen Bank SA, respectiv de achi
tarea contravalorii caietului de sarcini 
de 100 lei +TVA.
Relaţii la adresa de email office@consul
tantinsolventa.ro; tel. 0752286086; fax: 
0256220827.
 
SC SCM-CONSTRUCTII&AMENAJARI 
SRL,  prin lichidator judiciar C.I.I. TUDOR 
CATALIN GEORGE,  anunta vanzarea 
bunurilor mobile din patrimoniu prin 
licitatie publica, cu pretul de pornire  
diminuat cu 25% fata de cel stabilit 
in raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc saptamanal in 
fiecare zi de vineri ora 14:00, incepand 
cu data de 13.08.2021 pe o perioada  
de 2 luni, la sediul lichidatorului judi
ciar situat in Ploiesti, Str. Cerna Nr.11, 
Jud. Prahova.
Date de contact:
telefon: 0725.093.254;
fax 0244.807.473;
email: catalin.george.tudor@gmail.com.
Caietul de sarcini, in valoare de 500 lei, 
se va putea  achizitiona de la sediul li
chidatorului judiciar.
 
AGN BUSINESS CENTER SRL –în fa
li ment, cu sediul în Timișoara, Calea 
Aradului, nr.8, ap.3, jud. Timiș, J35/ 
34/2012, CUI RO29522673, prin lichi
dator judiciar CONSULTANT INSOL
VENȚĂ SPRL, cu sediul procesual în 
Ti mișoara, str. Daliei, nr.8, mansardă, 
jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, CUI RO31215824, reprezentată 
prin asociat coordonator ec. Popescu 
G., anunţă licitaţie publică deschisă 
pentru vânzarea în bloc a proprietății 
imobiliare situată în Timișoara, Calea 
Aradului, nr.8, jud, Timiș, constând 
în nouă spații de birouri și patruzeci 
și șase locuri de parcare subterane, 
amplasate întro clădire de birouri 
cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la 
valoarea de piață de 5.103.000 EURO 
+TVA, având următoarele date de 
identificare cadastrală: nivel Subsol 
înscris în CF nr.400784C1U1 cu nr. 
cadastral 400784C1U1; nivel Demisol 
înscris în CF nr.400784C1U2 cu nr. 
cadastral 400784C1U2; nivel Subsol 
și demisol înscris în CF nr.400784C1
U15 cu nr. cadastral 400784C1U15; 
nivel Parter înscris în CF nr.400784C1
U3 cu nr. cadastral 400784C1U3; nivel 
Etaj 1 înscris în CF nr.400784C1U4 cu 
nr. cadastral 400784C1U4; nivel Etaj 
2 înscris în CF nr.400784C1U5 cu nr. 

cadastral 400784C1U5; nivel Etaj 3 
înscris în CF nr.400784C1U6 cu nr. 
cadastral 400784C1U6; nivel Etaj 4 
înscris în CF nr.400784C1U7 cu nr. 
cadastral 400784C1U7; nivel Etaj 5 
înscris în CF nr.400784C1U8 cu nr. 
cadastral 400784C1U8; nivel Etaj 6 
înscris în CF nr.400784C1U9 cu nr. 
cadastral 400784C1U9; nivel Etaj 7 
înscris în CF nr.400784C1U10 cu nr. 
cadastral 400784C1U10; nivel Etaj 8 
înscris în CF nr. 400784C1U11 cu nr. 
cadastral 400784C1U11.
Licitația publică va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei, nr.8, mansardă, judeţul Timiș, 
în data de 12.08.2021, ora 09:00, iar în 
cazul în care proprietatea imobiliară nu 
va fi valorificată, licitația publică va fi 
reluată, în aceleași condiții, în data de 
19.08.2021, ora 09:00, respectiv în data 
de 26.08.2021, ora 09:00.
Participarea la licitaţia publică este 
condiţionată de depunerea la sediul 
lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 
2 ore înainte de ședința de licitație, a 
înscrisurilor:
oferta de cumpărare și dovada con
semnării garanției de participare la 
licitația publică de 10% din preţul de 
pornire al propietății imobiliare (la 
cursul valutar BNR din data plă ții), în 
contul unic de insolvenţă al de bi to
rului AGN Business Center SRL (CUI 
RO29522673) –cod IBAN RO72EGNA 
1010000000119466, deschis la Vista 
Bank (România) SA;
dovada achitării contravalorii caietului 
de sarcini în sumă de 800 lei +TVA în 
contul unic de insolvenţă al debitorului 
AGN Business Center SRL cod IBAN 
RO72EGNA1010000000119466;
documentele care certifică identitatea 
și calitatea participantului la licitație 
publică (prezentate în original și însoți
te de copii conformate cu originalul).
Relaţii la adresa de email: office@consul 
tantinsolventa.ro; Telefon 0745.267. 
676; 0755.732.233; 0752.286.086; la bi
roul lichidatorului judiciar din Timi șoa
ra, str. Daliei, nr.8, mansardă, jud. Timiș.
 
GELA TEXTIL CONF SRL –în faliment, 
CUI 36661771, J51/500/2016, prin li
chi dator judiciar CONSULTANT IN SOL   
VENȚĂ SPRL, anunţă licitaţie publi că 
deschisă, cu strigare, pentru vânza rea 
bunurilor mobile de natura echipa
mentelor din industria textilă la va
loarea totală de 14.688 lei +TVA.
Licitația publică va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei, nr.8, mansardă, judeţul Timiș, 
în data de 12.08.2021, ora 10:00, iar în 
cazul în care bunurile mobile nu vor 
fi valorificate, licitația publică va fi re
luată în data de 19.08.2021 ora 10:00, 
26.08.2021 ora 10:00, 02.09.2021 ora 
10:00, respectiv în data de 09.09.2021, 
ora 10:00.
Participarea la licitație este condiţiona
tă de depunerea la sediul lichidatoru
lui judiciar, cel târziu cu 2 ore înainte  
de licitație, a ofertei de cumpărare 
și dovada consemnării cauţiunii de 
10% din preţul de pornire al bunu
ri lor, în contul unic de insolven ţă al 
GELA TEXTIL CONF SRL RO68EGNA101 
0000001000977 deschis la Vista Bank 
(România) SA, respectiv de achi tarea 
contravalorii caietului de sarcini de 100 
lei +TVA.
Relaţii la adresa de email office@consul
tantinsolventa.ro; tel. 0752286086; fax: 
0256220827.

OFERTE SERVICIU
ADMINISTRAȚIA Națională a Rezervelor 
de Stat și Probleme Speciale  Unita
tea Teritorială 310, cu sediul localita
tea Barcea, judeţul Galați, organizează 
con curs pentru ocuparea funcţiei 
con tractuale vacante de paznic, pe 
perioadă nedeterminată, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data de 
30.08.2021, ora 10.00; Proba interviu în 
data de 03.09.2021, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii tre
bu ie să îndeplinească următoarele con  
diţii: studii generale; vechime nu 
este necesară; curs calificare/atestare 
agent pază/securitate; curs pregătire 
practică și teoretică pe linie de arme și 
muniții; prezintă avantaj posesie Per
mis conducător auto. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la con
curs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IIIa, la sedi
ul Administrației Naționale a Rezerve 
lor de Stat și Probleme Speciale Unita
tea Teritorială 310. Relaţii suplimentare 
la sediul Administrației Naționale a Re
zervelor de Stat și Probleme Speciale 
Unitatea Teritorială 310, persoană de 
contact: Zaharia Daniela, telefon 0721. 
497.686.

Ansamblul Artistic Profesionist „Cons
tantin Arvinte” al Consiliului Județean 
Iași cu sediul în localitatea Iași, Șo
seaua Bucium, nr.80, judeţul Iași, or
ganizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractual vacante de exe
cuție din cadrul Compartimentului 
Artistic al Ansamblului Artistic Pro
fesionist „Constantin Arvinte” al Con
siliului Județean Iași, conform H.G. nr. 
286/ 23.03.2011: 1. Coregraf, S, grad IA 
1 post; 2. Solist vocal, S, debutant 1 post. 
A.Condiții specifice corespunzătoare 
fiecărei funcții: 1. Pentru postul de Co
regraf, S, grad IA, normă întreagă, pe
rioadă nedeterminată, condițiile spe
cifice care trebuie îndeplinite cumula
tiv de către candidați sunt: a. Studii 
su perioare cu specializare în domeniul 
coregrafic absolvite cu diplomă de li
cență sau echivalentă; b. Certificat de 
absolvire a Departamentului pentru 
Pre  gătirea Personalului Didactic, nivel I, 
sau echivalent; c. Vechime în muncă pe 
un post de coregraf cu studii superioa
re minimum 6 ani și 6 luni; d.Experien
ță în coregrafia dansului popular ro
mânesc; e. Cunoștințe temeinice de 
fol  clor coregrafic românesc, teoretice și 
practice. 2. Pentru postul de Solist vocal, 
S, debutant, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată, condițiile specifice ca
re trebuie îndeplinite cumulativ de că
tre candidați sunt: a. Studii superioare 
muzicale de interpretare vocală sau 
studii teologice în teologie pastorală, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă. b. Experiență scenică de 
cel puțin doi ani ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea Mol 
dova. c. Premii individuale pentru in ter
pretarea cântecului popular cel puțin 
două premii obținute la două concursu
ri folclorice diferite de nivel regional, 
național sau internațional; d.Vechimea 
în muncă pe un post similar nu este 
necesară. Concursul se va desfășura pe 
următoarele etape: a.Selecția dosarelor 
23.08.2021, ora 16.00; b. Probă practică 
30.08.2021, ora 09.00; c. Probă interviu 
02.09.2021, ora 09.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la con

curs la sediul Ansamblului Artistic 
Pro fesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași, Șoseaua Bu
cium, Nr.80, Corp A, et.I, până vineri, 
20.08.2021, ora 14.00. Probele con
cursului se vor susține la adresa mai 
sus menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Artis
tic Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Con siliului Județean Iași, Șoseaua Bu
cium, nr.80, tel.0332/443.673, mail: 
an samblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfășurarea 
concursului va fi afișat la avizierul ins
tituției și pe siteul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași la adresa 
https://ansamblulcjiasi.ro/.

Colegiul Național Vlaicu Vodă, cu se
diul în localitatea Curtea de Argeş, 
str. Negru Vodă, nr.131, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 1  
post bibliotecar, conform H.G.286/ 
23.03.2011, modificată prin H.G.1027/ 
2014. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției astfel: Proba scrisă în 
data de: 31.08.2021, ora 09.00; Intervi 
ul: 31.08.2021, ora 13.00. Pentru par
ticiparea la concursul de bibliotecar 
can didaţii trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiţii: Studii medii; Ca
lificare atestată prin diplomă/adeverin
ţă curs de biblioteconomie; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului (minim 5 ani); Cunoştinţe de 
operare PC (word, excel, ppt). Candidaţii 
vor depune dosarele de participa 
re la concurs în perioada: 09.08.2021
20.08.2021, la sediul unității. Relaţii 
su plimentare la sediul: Secretariatul 
Colegiului Național „Vlaicu Vodă” Curtea 
de Argeș, tel/fax 0248/721.553, email: 
secretariat_vlaicu_voda@yahoo.com.

Subscrisa, Serviciul Public de Gospodă
rie Comunală Berzovia, din subordinea 
Consiliului Local al comunei Berzovia  
cu sediul în comuna Berzovia, nr.529, 
jud.CaraşSeverin, CIF: 44047889, email: 
primaria.berzovia@yahoo.com, în con 
for mitate cu prevederile din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, or
ganizează la sediul Primăriei Berzovia, 
sat Berzovia, nr.123, jud CarașSeverin, 
concurs pentru ocuparea pe perioa
dă nedeterminată a unui post vacant 
pentru funcția contractuala de: Șef 
serviciu funcție de conducere. Con
diții de participare la concurs. Condiții 
generale: Candidații trebuie să înde
plinească condiţiile prevăzute la art.3 
din Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regu la
mentuluicadru privind stabilirea prin
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant co
respunzător funcțiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioa 
re a personalului contractual din secto
rul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările si completările, ulterioare. 
Condiții specifice: Studii: Superioare, 
pentru ocuparea funcției de conducere 
de Șef serviciu. Vechime: minim 1 ani, 
în funcție de conducere. Dosarele de 
înscriere la concurs, se depun: la se
diul Comunei Berzovia, sat Berzovia, 
nr.123, județul CarașSeverin, Biroul 
Secretar general, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Par

tea a IIIa. Dosarul de înscriere la con
curs trebuie să conţină, în mod obli
gatoriu, documentele prevăzute la art. 
6 din Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regula
mentuluicadru privind stabilirea prin
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul organizării concursului: 
Proba scrisă va avea loc în data de 
30.08.2021, ora 10.00, interviul va avea 
loc în data de 03.09.2021, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Berzovia. 
Documentele aferente concursului şi 
condiţiile generale specifice, calendarul 
de desfăşurare a concursului, bibliogra
fia şi după caz, tematica, se pot obţine 
de la secretarul general, al comunei 
Berzovia sau pe pagina de internet a 
Primăriei Comunei Berzovia. Pentru re
laţii suplimentare sunaţi la sediul Pri
măriei Comunei Berzovia, judeţul Ca raș
Severin, la numărul de telefon: 0255/ 
525.88.88 sau la secretarul general al 
comunei Gabi Kapusi, tel.0752.401.770.

U.A.T. Comuna Filipești, cu sediul în 
comuna Filipești, sat Filipești, str.Ra
du Beligan, nr.121, județul Bacău, or
ganizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
Consilier 1, conform H.G.nr.286  din 
23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data 30 august 
2021, ora 10.00; Proba interviu în data 
de 01 septembrie 2021, ora 10.00. Pen
tru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, în domeniul științelor 
juridice sau științelor administrative; 
vechime în specialitatea studiilor ne
ce sare exercitării funcției contractuale: 
minimum 7 ani; Cunostinte operare 
calculator nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la con
curs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IIIa, la 
sediul Primăriei Comunei Filipești, jud.
Bacău. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Filipești, persoană 
de contact: Munteanu Daniela, telefon 
0234/215.800.

TEATRUL „Mihai Eminescu”, cu sediul 
în Botoșani, Bd.Mihai Eminescu, nr.48, 
judeţul Botoșani, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractua 
le vacante, de: Director artistic, con
form H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă 
în data de 30.08.2021, ora 10; Proba 
interviu în data de 03.09.2021, ora 14. 
Pentru participarea la concurs candida
ţii trebuie să îndeplinească următoare
le condiţii: studii: superioare în teatru  
și artele spectacolului, filologie; vechi
me: minimum 5 ani în muncă, minimum 
5 ani în domeniul artistic; licență/
master în management cultural și/sau 
antreprenoriat artistic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la con
curs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IIIa, la sediul 
Bd.Mihai Eminescu, nr.48, Botoșani. 
Relaţii suplimentare la sediul: Bd.Mihai 

Eminescu, nr.48, Botoșani, persoană de 
contact: Roșu Augustin, telefon 0755. 
090.579.

Spitalul Municipal Sighişoara, cu se
diul în Sighișoara Str. Zaharia Boiu nr. 
40, judeţul Mureş, organizează în con
formitate cu H.G. nr. 286/2011, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: Șef birou –Biroul 
RUNOS– 1 post: studii superioare ab
solvite cu diplomă de licență; vechi
me în specialitatea studiilor: minim 2 
ani. Muncitor calificat IV –Zugrav la 
Compartimentul Muncitori– 1 post: 
diplomă de absolvire a şcolii generale; 
diplomă/certificat de calificare în me
seria de zugrav; fără condiții de ve chi
me. Șofer II la Compartimentul Mun-
citori– 1 post: diplomă de absolvire a 
școlii generale; permis de conducere 
pentru șofer profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoria B și C; fără 
condiții de vechime Muncitor ne-
calificat la Compartimentul Mun-
ci tori– 2 posturi: diplomă de ab sol
vire a școlii generale; fără condiţii de 
vechime. Muncitor calificat IV -Bu că-
tar la Blocul Alimentar– 1 post: di
plomă de absolvire a școlii generale; 
diplomă/certificat de calificare în me
seria de bucătar; fără condiţii de ve
chime. Muncitor necalificat la Blocul 
Alimentar– 2 posturi: diplomă de 
absolvire a școlii generale; fără condiţii 
de vechime. Probele stabilite pentru 
concurs: proba scrisă: 30.08.2021, ora 
10.00 pentru șef birou– Biroul RUNOS; 
30.08.2021, ora 13.00 pentru munci
tori. proba interviu: 02.09.2021, ora 
10.00 pentru șef birou– Biroul RUNOS; 
02.09.2021, ora 13.00 pentru muncitori. 
Dosarele de înscriere se depun la Biroul 
RUNOS, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului, respectiv 
până în 20.08.2021, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Biroul 
RUNOS– tel: 0265771656 int. 229 şi pe 
siteul Spitalului Municipal Sighișoara: 
www.spitalsighisoara.ro. 

MACARALE MURES SRL, cu sediul in 
TarguMures, Str.Budiului Nr.103, Jud.
Mures, angajeaza: Mecanic Auto(5). CV
urile se pot depune la sediul firmei pa
na la data de 09.08.2021. 
Informatii la telefon: +40265.262.026.
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BerBeC
Astăzi veți dori cu adevărat să vorbiți cu ceilalți și 
veți fi fermecători. Vei trata ziua ca pe o oportu-
nitate fabuloasă și chiar va deveni. Dorința ta de 
stabilitate a iubirii te face să fii mai puțin receptiv la 
oportunitățile de la serviciu.

Aveți idei clare, în special pentru proiectele grupului 
dvs. Puneți o bază solidă care vă va servi bine 
pe termen lung. Determinarea ta de a te afirma 
profesional este neclintită. Va fi tot ceea ce vă puteți 
gândi pentru următoarele săptămâni și luni.

raC
Astăzi îți va fi frică să nu fii singur și orice lucru 
emoțional te va afecta direct. Aveți adesea îndoieli 
cu privire la cei apropiați, dar știți cum să le țineți 
sub control. O conversație sinceră cu un prieten ar 
putea fi importantă pentru tine. 

Leu

FECIOARĂ

Astăzi vei ști să detectezi cine sunt dușmanii tăi 
și situațiile dificile se vor schimba în favoarea 
ta. Chiar nu aveți motive să vă faceți griji, 
contractele pe care intenționați să le încheiați se 
vor dovedi bune. 

BALANŢĂ
Vă bucurați de momente prietenoase în care puteți 
face schimb de idei într-o intimitate completă și știți, 
de asemenea, să vă apărați pozițiile cu sinceritate 
și energie. Cunoștințele dvs. extinse și abilitățile 
analitice creează un public dispus să vă asculte.

SCOrPiOn
Ușile vi se vor deschide pentru experiențe noi și 
nu veți aștepta să profitați de această oportunitate. 
Totuși, rămâneți alert și încercați să știți cât de 
departe puteți merge. Dialogul în viața ta amoroasă 
va fi esențial. 

SĂGETĂTOR

Noile activități de agrement vă vor permite să 
înfloriți. Treci printr-o gamă largă de emoții,  poți 
trece de la râs la lacrimi. Când vine vorba de 
dragoste, veți vedea imaginea de ansamblu ca 
niciodată!

CaPriCOrn

Viața ta socială și prietenia pot fi decisive în 
eforturile tale. Veți avea norocul să vă vedeți viața 
socială crescând și dezvoltându-vă. Nu vă diminuați 
entuziasmul, deoarece este potrivit pentru situație și 
vă poate aduce doar o satisfacție imensă. 

VĂRSĂTOR
Dacă lucrați în artă, industria hotelieră sau divertis-
ment, luați-vă în serios ideile și scrieți-le. Mâine îți 
poți revizui visele și vei vedea dacă sunt fezabile. 
Încă nu știi ce vrei... Lucrurile au fost, până la un 
punct, distractive, dar trebuie să fii mai determinat.

PEŞTI
Fiind exagerat de ocupat, ai putea rata complet 
prezența unei persoane dragi. Poate doriți să vă 
protejați și să stați acasă astăzi, deoarece vă face să 
vă simțiți bine. Îți place să te distrezi și abilitatea ta 
de a trăi viața din plin este un adevărat dar.

Azi, se anunță numeroase întâlniri, noi prietenii și 
interacțiuni care îți vor extinde cercul și te vor ajuta 
în planurile tale. Relațiile dvs. ar putea ajunge să fie 
superficiale, deoarece sunteți de fapt mai interesați 
de afaceri decât de a cunoaște oameni. 

Poate că astăzi va trebui să vă mișcați puțin mai 
mult pentru a vă îndeplini planurile, întâlnind 
oameni care vă vor ajuta să reușiți. Atenție mare la 
ceea ce spuneți și la ce doriți să spuneți, confuzia și 
neînțelegerile sunt foarte probabile. 

Hor scop
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ANUNT  PUBLIC 

Primăria Municipiului București  
având sediul în Bd. Regina Elisabeta 
nr. 47, sector 5, localitatea București, 
titular al Planului de Gestionare al 
Deșeurilor din Municipiul București, 
anunţă publicul interesat asupra de-
ciziei de emitere a avizului de me-
diu pentru planul menționat.
Urmatoarele documente care pri
vesc: Planul de Gestionare al De șe
urilor din Municipiul București adop
tat, moda litățile prin care con side
rațiile privind mediul au fost integra
te în plan, modul de pregătire a 
raportului de mediu, motivele pen
tru alegerea alternativei de plan avi
zate și măsurile decise privind mo
nitorizarea efectelor asupra mediu
lui, pot fi consultate la sediul Agen
ției pentru Protecția Mediului Bu  
curești din Aleea Lacul Morii nr. 1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, 
de luni până vineri între orele 900
1200.
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