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în muncă minim 5 ani într-o poziție la
nivelul studiilor solicitate; 1 post referent de
specialitate în cadrul Direcției Comunicare
și Relații Publice -Biroul Identitate Vizuală
și Comunicare Digitală, studii superioare
superioare absolvite cu diploma de licență,
experiență anterioara în domeniul comunicării
(jurnalistic, editorial, de relații publice,
publicitate) sau al administrației constituie un
avantaj; vechime în muncăminimum 3 ani; 1
post referent de specialitate în cadrul Direcției
Comunicare și Relații Publice -Biroul Relatii
Publice și Organizare de Evenimente, studii
superioare absolvite cu diplomă de licență,
experiență anterioarăîn domeniul comunicării
(jurnalistic, editorial, de relații publice,
publicitate) sau al administrației constituie
un avantaj; vechime în muncă minimum
3 ani. Proba scrisă: 10.06.2021, la sediul
Rectoratului Șos.Panduri 90 Proba interviu:
16.06.2021, la sediul RectoratuluiȘos. Panduri
90 Dosarele de concurs se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul instituției, la Direcția
Resurse Umane până la data de 25.05.2021,
ora 14.30, persoană contact Mihaela Lipan,
telefon 0799.210.568/ 021.305.46.89.
Informații complete se găsesc pe pagina web
a Universității din București www.unibuc.ro
secțiunea Posturi Vacante.

avantaje; experiență de minimum 15 ani în
munca de redacție; experiență de minimum
15 ani în domeniul publicării de lucrări cu
caracter științific/cultural; experiență în post
de conducere în domeniul editorial; 1 post
administrator patrimoniu în cadrul Direcției
Cămine-Cantine și Activități Studențești, studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
(pentru funcţia de administrator de patrimoniu
- îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia
în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer,
economist); cunoașterea a două limbi străine de
circulație internațională (în primul rând limba
engleză) reprezintă un avantaj; cunoștințe de
operare calculator - Microsoft Office, reprezintă
un avantaj; vechime în învățământul superior
cel puțin 5 ani; Concursurile se vor desfășura
conform calendarului următor: Proba scrisă:
07.06.2021, la sediul Rectoratului Șos.
Panduri 90 Proba interviu: 11.06.2021, la
sediul Rectoratului Șos. Panduri 90 Dosarele
de concurs se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului
în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul instituției, la Direcția Resurse
Umane până la data de 25.05.2021, ora
1430, persoană de contact Mihaela Lipan,
telefon 0799.210.568/ 021.305.46.89.
Informații complete se găsesc pe pagina web
a Universității din București www.unibuc.ro
secțiunea Posturi Vacante.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI cu sediul
în București, Șos.Panduri, nr.90, sector
5, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante
cu angajare pe durată nedeterminată. 1
post șef serviciu editorial (redactor-șef)
în cadrulEditurii Universității din București
-Bucharest University Press, studii superioare
(sau de scurtă durată și master), de preferință
din domeniile umaniste, absolvite cu diplomă
de licență; pentru ocuparea postului de
redactor trebuie îndeplinite condițiile de studii
prevăzute de art. 250 din Legea nr. 1/2011
-Legea Educației Naționale, lit. a);cunoașterea,
la nivel avansat a cel puțin două limbi străine
de circulație internațională (limba engleză
obligatoriu), cunoașterea altor limbi străine
constituie un avantaj; cunoștințele din domenii
conexe activității editoriale (arhivistică,
biblioteconomie, documentaristică etc.),
precum și experiența de traducător reprezintă

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI cu sediul
în București, Șos.Panduri, nr.90, sector
5, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante cu
angajare pe durată nedeterminată. 3 posturi
tehnoredactor în cadrul Editurii Universității
din București-Bucharest University Press, studii
superioare (sau de scurtă durată și master), de
preferință din domeniile umaniste, absolvite
cu diplomă de licență;cunoașterea a cel puțin
o limbă străină de circulație internațională (de
preferință limba engleză);vechime în muncă:
cel puțin 5 ani în domeniul tehnoredactării
de carte științifică; reprezintă un avantaj
experiența de cel puțin 5 ani în domeniul
editorial/comunicare-media;
Concursurile
se vor desfășura conform calendarului
următor Proba practică: 10.06.2021, la
sediulRectoratuluiȘos. Panduri 90 Proba
interviu:16.06.2021, la sediul Rectoratului
Șos.Panduri 90 Dosarele de concurs se depun

în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul instituției,
la Direcția Resurse Umanepână la data de
25.05.2021, ora 14.30, persoană contact
Mihaela Lipan, telefon 0799.210.568/
021.305.46.89. Informații complete se găsesc
pe pagina web a Universității din București
www.unibuc.ro secțiunea Posturi Vacante.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI cu sediul
în București, Șos.Panduri, nr.90, sector
5, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante cu
angajare pe durată nedeterminată.3 posturi
redactor în cadrul Editurii Universității din
București -Bucharest University Press, studii
superioare (sau de scurtă durată și master);
pentru ocuparea postului de redactor trebuie
îndeplinite condițiile de studii prevăzute de
art. 250 din Legea nr.1/2011-Legea Educației
Naționale, lit. a), cunoașterea a cel puțin o
limbă străină de circulație internațională
-nivel avansat; cunoștințe de operare PC
(Office, Windows), cunoașterea unui program
de tehnoredactare constituie un avantaj;
experiență de minimum 5 ani în domeniul
redactării de lucrări cu caracter științific /
cultural; 1 post șef birou tipografie în cadrul
Editurii Universității din București -Bucharest
University Press, studii superioare;vechime
în muncă: cel puțin 10 ani în domeniul
tipografic; reprezintă un avantaj experiența de
conducere într-un post similar; 1 post secretar
rectorat în cadrul Direcției Secretariat-Biroul
Registratură, arhivă și ghișeu unic, studii
medii; cunoașterea unei limbi de circulație
internațională (de preferat limba engleză)
la nivelul unei conversații de bază;vechime
în muncă: minimum 5 ani într-o poziție la
nivelul studiilor solicitate; 1 post referent
de specialitate în cadrul Direcției Spații de
Învățământ filiala Focsani, studii superioare,
vechime în muncă: 5 ani; Concursurile
se vor desfășura conform calendarului
următor: Proba scrisă: 09.06.2021, la sediul
Rectoratului Șos. Panduri 90 Proba interviu:
15.06.2021, la sediul Rectoratului Șos.Panduri
90 Dosarele de concurs se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul instituției, la Direcția
Resurse Umane până la data de 25.05.2021,

ANUNŢ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea următoarelor posturi de cercetare
vacante, perioadă nedeterminată, şi perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare dezvoltare a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a „METODOLOGIILOR DE
CONCURS, pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, după cum urmează:
Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:
Nr.
crt.
1
2
3

Facultate

Departament

Funcția de Cercetare

Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare

Poziţie în Statul de
funcții

Departamentul Științe Centrul CERNESIM
Departamentul Științe Centrul CERNESIM

28

Cercetător ştiințific III

12

Cercetător ştiințific II

Departamentul Științe

4

Cercetător ştiințific II

Posturi de cercetare-perioadă determinată:
Nr.
crt.

Facultate

Departament

Funcția de cercetare

Departamentul Științe

19

Cercetător ştiințific

Departamentul Științe

20

Cercetător ştiințific

Departamentul ȘtiințeCentrul CERNESIM
Departamentul ȘtiințeCentrul CERNESIM
Departamentul Științe SocioUmane
Departamentul Științe SocioUmane
Centrul de Studii Europene

17

Asistent cercetare

22

Cercetător ştiințific

40

Asistent cercetare

41

Asistent cercetare

7

Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Institutul de Cercetări
Interdisciplinare
Drept

Poziţie în Statul de
funcții

31

8

Informatică

Informatică

90

1
2
3
4
5
6

9

Informatică

Informatică

91

10

Stațiunea de cercetări ştiințifice
şi practică studențească „Simion
Mehedinți” Tulnici

Stațiunea de cercetări
ştiințifice şi practică
studențească „Simion
Mehedinți” Tulnici

Cercetător ştiințific
Cercetător ştiințific I, 1/2 normă,
perioadă determinată 2 ani
Cercetător ştiințific II, perioadă
determinată 2 ani

4

Asistent cercetare

Tematica probelor de concurs, calendarul desfăşurării concursului, conținutul dosarului de candidatură, descrierea posturilor de
cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului, comisiile de concurs sunt afişate pe: http://www.uaic.
ro/angajariuaic/ şi pe http://jobs.edu.ro/admin/posturi.php.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, şef serviciu, ing. Larie Tiţa, personal de către
candidat sau prin postă la adresa Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Corp „J”, etaj 1, Serviciul Personal şi
Dezvoltare Profesională.
Rector,
Profesor univ. dr. Tudorel TOADER

ora 14.30, persoană contact Mihaela Lipan,
telefon 0799.210.568/ 021.305.46.89.
Informații complete se găsesc pe pagina web
a Universității din București www.unibuc.ro
secțiunea Posturi Vacante.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI cu sediul
în București, Șos.Panduri, nr.90, sector
5, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant cu
angajare pe durată nedeterminată. 1 post
contabil șef în cadrul Direcției Financiar
Contabilitate, studii universitare (nivel licență
sau superior) în științeeconomice; experiență
în elaborarea de regulamente, metodologii,
proceduri și rapoarte; cunoașterea limbii
engleze la nivel B1 sau superior (scris și
vorbit); experiență minimum 10 ani în muncă,
minimum 3 ani în activitatea de management
financiar-contabil; experiența de lucru într-o
instituție publică în domeniul financiarcontabil reprezintă un avantaj. Concursulse
va desfășura conform calendarului următor:
Proba scrisă: 04.06.2021, la sediul
Rectoratului Șos. Panduri 90 Proba interviu:
10.06.2021, la sediul Rectoratului Șos.Panduri
90 Dosarele de concurs se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul instituției, la Direcția
Resurse Umane până la data de25.05.2021,
ora 14.30, persoană de contact Ioana Cruceru,
telefon
0799.210.568/021.305.46.89.
Informații complete se găsesc pe pagina web
a Universității din București www.unibuc.ro
secțiunea PosturiVacante.

LICITATII
ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA PUBLICĂ
pentru concesionarea Islazului " Valea
Unchiaşului punct Valea Grajdului" 1.Denumire
concendent: Municipiul Câmpulung,Cod fiscal
: 4122361, str. Negru Vodă, nr. 127, Cod
115100, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş,
telefon: 0248-511034, Fax : 0248-510055,
e-mail
:
primarie@primariacampulung.
ro, persoană de contact Safta Daniel,
tel. 0248/511034. 2. Informaţii generale
privind obiectul licitaţiei: Proprietate publică
imobiliară de tip teren extravilan. Obiectul
este terenul situat în municipiul Câmpulung,
Islazul „Valea Unchiaşului -punct Valea
Grajdului", teren păşune S= 375000 mp",
înscris în C.F.nr.cad.86908 a municipiului
Câmpulung. 3. Natura şi cerinţele de execuţie:
asigurarea păşunatului bovinelor, ovinelor
şi caprinelor proprietatea locuitorilor din
municipiul Câmpulung şi a locuitorilor riverani
ai islazului. 4. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Documentaţia de atribuire se
ridică de la Primăria Municipiului Câmpulung,
Serviciul Juridic, Administraţie Publică şi
Arhivă. Costul documentaţiei este de 100 lei
şi poate fi achitat prin depunere la casieria
unităţii sau prin virament bancar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor referitoare la
documentaţia solicitată este 28.05.2021, ora
1300. 5. Informaţii privind ofertele: a) Data
limită pentru depunerea ofertelor: 07.06.2021,
ora 12.00; b) Adresa unde se depun ofertele :
Primăria Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127,
cod 115100, judeţul Argeş, registratură. c)
Oferta se depun în 1 ex. original. 6. Data, ora
şi locul deschiderii ofertelor: 07.06.2021,
ora 13:00, Primăria Câmpulung, str. Negru
Vodă, nr. 127, judeţul Argeş 7. Documentele
solicitate ofertantului: a) fişa cu informaţii
privind ofertantul -F1, declaraţie de participare
-F2, formularul de ofertă -F3, declaraţie privind
respectarea măsurilor de protecţie a mediului
-F4, împuternicire -F5, o cerere de participare
semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături
sau modificări şi dovada intrării în posesie a
caietului de sarcini/ documentatiei de atribuire,
dovada achitarii garantiei de participare;
b) acte doveditoare privind calităţile şi
capacităţile ofertanţilor; Pentru persoane
juridice/formă asociativă: - copie statut; - copie
de pe CUI; - copie cardului de exploataţie
din Registrul Naţional al Exploataţilor. -lista
copiilor de pe cardurile de exploatatie din
Registrul Naţional al Exploataţilor a membrilor
asociaţiei. -dovadă cont bancar; -delegaţie/
împuternicire de participare la licitaţie, dacă
este cazul; -certificate constatatoare privind
indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele
locale, valabile la data deschiderii ofertelor;
Pentru persoane fizice: - copie de pe actul
de identitate; - copie cardului de exploataţie
din Registrul Naţional al Exploataţilor. - lista
copiilor de pe cardurile de exploatatie din
Registrul Naţional al Exploataţilor a membrilor
asociaţiei. - certificate constatatoare privind
indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele
locale, in original sau copie legalizata, valabile

la data deschiderii ofertelor; -certificat de
cazier judiciar. 8. Litigiile de orice fel ce decurg
din executarea contractului de concesiune,
sunt de competenţa instanţei judecătoreşti
de drept comun. 9. Criteriul utilizat pentru
atribuirea contractului de concesiune: Va fi
declarată câştigătoare oferta care îndeplineşte
cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor
de evaluare. În cazul în care există punctaje
egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc,
departajarea acestora se va face în funcţie de
punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire
care are ponderea cea mai mare, iar în cazul
egalităţii în continuare, departajarea se va face
în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul
de atribuire care are ponderea cea mai mare
după acesta. 10. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării 10.05.2021. PRIMAR, Elena Valerica
LĂSCONI.
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA DE IMOBILE din
patrimoniul Bake Expert SRL SPANDA IPURL, în
calitate de administrator judiciar al debitoarei
Bake Expert SRL, ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ ASCENDENTĂ A
URMĂTOARELOR IMOBILE: 1. Spaţiu comercial
în suprafaţă utilă de 119,39 mp (arie construită
123.32 mp) situat în Bucureşti Sectorul 3, Str
Nicolae Rosu, Nr. 24, înscris în cartea funciară
nr. 216583-C1-U8, având numărul cadastral
vechi 1991/0;2. Cotă teren 145 mp. Prețul de
pornire este echivalentul a 70.000 EUR, la care
se adaugă TVA aplicabil. 2. Spaţiu comercial în
suprafaţă utilă de 41,53 mp (arie construită
49,84 mp) situat în Bucureşti, Sectorul 3, Str
Liviu Rebreanu, Nr. 29A (LIVIU REBREANU
nr. 26; BARAJUL SADULUI nr. 2A, COMPLEX
ALIMENTAR A10), înscris în cartea funciară
nr. 218909-C1-U5, având numarul cadastral
vechi 8783/0;2. Cotă teren 49.84 mp. Prețul
de pornire este echivalentul a 65.000 EUR,
la care se adaugă TVA aplicabil. 3. Spaţiu
comercial în suprafaţă utilă de 53,52 mp
(arie construită 64.24 mp) situat în Bucureşti,
Sectorul 2, Bdul Basarabia (Fosta Muncii), Nr.
84, Bl. B2, Et. PARTER înscris în cartea funciară
nr. 227498-C1-U3, având numărul cadastral
vechi 2844/0;1. Cotă teren 15.16 mp. Prețul de
pornire este echivalentul a 80.000 EUR, la care
se adaugă TVA aplicabil. 4. Spațiu comercial
în suprafaţă utilă de 60 mp (arie construită
61,38 mp) situat în jud. Ilfov, loc. Pantelimon,
Blvd. Biruinței nr. 124 înscris în cartea funciară
111799-C1 având numărul cadastral 111799C1 (terenul nu este în proprietate). Prețul de
pornire este echivalentul a 10.000 EUR, la care
se adaugă TVA aplicabil. 5. Teren industrial în
suprafață totală de 10.136 mp (Danubiana)
situat în jud. Ilfov, Șos. Olteniței nr. 181, loc.
Popești-Leordeni, intabulat în CF nr. 121129.
Lot 7 având numarul cadastral 121129. Prețul
de pornire este echivalentul a 125.000 EUR,
la care se adaugă TVA aplicabil. Licitaţia se
organizează la data de 28.05.2021, la orele
10.00, online, pe site-ul licitatii-unpir.ro.
Urmare a depunerii documentației de licitație,
participanții vor primi drepturile de a participa
la licitația online. Regulamentul de vânzare
poate fi achiziţionat la preţul de 500 Ron, plus
TVA. Pentru participarea la licitaţie, procurarea
Regulamentului este obligatorie, obţinânduse de la administratorul judiciar la adresa de
email indicată de către ofertant. Plata se face
în contul RO75BTRLRONCRT0352836001,
deschis la Banca Transilvania. În vederea
participării la licitaţie se va constitui o Garanţie
de participare de 20% din prețul de pornire
al bunului licitat (echivalent în RON la cursul
RON/EUR afişat de BNR la data constituirii
garanţiei), care se va transmite împreună cu
restul documentaţiei de participare, conform
Regulamentului de vânzare, pe adresa de
email a administratorului judiciar SPANDA
IPURL, până la data de 27.05.2020, orele
15.00. Pentru informaţii suplimentare vă
rugăm să ne contactaţi la adresa de email:
cristian.ravasila@spanda.ro.
ANUNȚ privind vânzarea prin licitație publică
deschisă a mijloacelor fixe (tractoare
agricole) aflate în patrimoniul SEP Ștefănești.
Organizează procedura de licitatie publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea
următoarelor utilaje: Tractor U650 M an
fabricație 1980, Tractor U650 M an fabricație
1985, Tractor U683 DT an fabricație 2006.
Operatorii economici, respectiv persoanele
fizice interesate vor putea să le inspecteze la
I.N.C.D.S "Marin Drăcea", sediul pepinierei
Ștefănești, B-dul Eroilor nr.128, Voluntari,
Jud.Ilfov. Cumpărătorii interesați vor depune
următoarele documente de participare la
licitație cu 5 zile lucrătoare înaintea datei
stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a
bunurilor: -cerere scrisă privind manifestarea
intenției de participare la licitație; -chitanța de
achitare a cotei de participare la licitație și a

garanției de participare; -copie de pe certificatul
de înmatriculare la registrul comerțului și codul
fiscal pentru persoanele juridice române
sau actul de identitate pentru persoanele
fizice. Ședința de licitație va avea loc în data
de 27.05.2021, începând cu ora 12:00, la
I.N.C.D.S "Marin Dracea", sediul pepinierei
Ștefănești, B-dul Eroilor nr. 128, Voluntari, Jud.
Ilfov, iar în caz de neadjudecare, licitația se va
repeta pe data de 03.06.2021 orele 12:00.
Prețul de pornire este de: -Tractor U650 M an
fabricație 1980 -7.900,00 lei; -Tractor U650 M
an fabricație 1985 -6.100,00 lei; Tractor U683
DT an fabricație 2006 -25.000,00 lei, la care se
adaugă TVA 19%. Taxa de participare la licitație
este de 100 lei/ofertant (fără TVA). Garanția
de participare la licitație este în cuantum de
10% din valoarea prețului de pornire a licitației
pentru fiecare categorie de bunuri pentru care
potențialul cumpărător depune oferta. Data
limită de înscriere este 21.05.2021, orele
12:00. Caietul de sarcini se regăsește la sediul
SEP Ștefănești și pe site-ul: www.icas.ro. Relații
suplimentare se pot obține de luni până joi,
între orele 08:00-16:00, vineri 08:00-13:00,
telefon 0744.650.986. Organizator, Director
S.E.P. Ștefănești, Fălan Victor.
Anunţ de participare privind atribuirea
în anul 2020 a contractelor de finanţare
nerambursabilă din bugetul local al
Municipiului Braşov pe domeniul cultură
Municipiul Braşov, cu sediul în b-dul Eroilor
nr. 8, cod fiscal 4384206, cont deschis la
Trezoreria Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cod
poştal 500007, tel. 0268/416550, e-mail:
protocol@brasovcity.ro, site: www.brasovcity.
ro invită persoanele fizice şi juridice fără scop
patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile
constituite conform legii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să
depună oferta în scopul atribuirii contractelor
de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul:
cultură. 1. Procedura de selecţie aplicată
pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă a proiectelor din domeniul
cultură pe anul 2021 este prevăzută de art.
6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general şi în Ghidul Solicitantului
aprobat prin HCL nr. 225/22.04.2021,
publicat pe www.brasovcity.ro/ Servicii
Cetățeni/ Financiar/ Program de Investiții/
Cultură/ Proiecte Culturale 2021. 2. Sursa
de finanţare a contractelor şi valoarea totală
aprobată în bugetul local al Municipiului
Braşov: 3.000.000 lei. 3. Durata proiectelor:
până la data de 31.12.2021. 4. Data limită
pentru depunerea propunerilor de proiect:
10.06.2021, ora 12.00. 5. Adresa la care
trebuie depuse propunerile de proiect: Centrul
de Informare Cetăţeni- masa 6 -Primăria
Municipiului Brașov, b-dul. Eroilor nr. 8, cod
poştal 50007, Braşov. 6. Selecţia şi evaluarea
proiectelor în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare, în perioada 11.06.- 27.07.2021.
Autoritatea contractanta Șantierul Naval
Mangalia S.A. va invita sa participați cu oferta
la procedura de atribuire prin procedura
simplificata offline, având ca obiect:"Servicii
de furnizare energie electrica". Caietul de
sarcini si formularele care vor însoți oferta
sunt disponibile pentru acces direct, complet si
gratuit la adresa(website):www.snmangalia.ro
DEBITOAREA S.C. CONSINT S.A. Bârlad,
reprezentată prin lichidator judiciar Insolvency
House S.P.R.L., cu sediul în mun. Vaslui,
Centrul de Afaceri, Tronson I, etaj 1 cam.
4 str. Decebal nr. 16, jud. Vaslui, scoate la
vânzare următoarele bunuri imobile la preţul
de 75% din valoarea de evaluare: -proprietate
imobiliară amplasată în satul Brateș, com.
Tarcău, Jud. Neamț, compusă din: teren
intravilan avand suprafața de 4.000 mp si C1
-Casă de locuit având regim de înălțime P, cu
suprafața construită de 72,2 mp. la pretul de
129.612 lei; -proprietate imobiliară de tip teren
intravilan în suprafață totală de 623,89 mp,
compusă din: teren intravilan având categorie
de folosință curți -construcții, în suprafață de
258,26 mp situat în Mun. Barlad, str. Vasile
Milea Nr. 4, jud. Vaslui și teren intravilan având
categorie de folosință curți -construcții, în
suprafață de 365 mp, situat în Mun. Bârlad,
str. Vasile Parvan, Nr. 4, jud. Vaslui la preţul
de 218.382 lei. -proprietate imobiliară (bază
de producție) situată în intravilanul mun.
Bârlad, Str. Vasile Lupu, Nr. 56, jud. Vaslui,
compusă din: teren intravilan în suprafata
de 2.461 mp, C1 -depozit, având regim de
inaltime P" cu suprafata construita: 376,8
mp, C2 -depozit, având regim de înaltime P cu
suprafata construita: 415,08 mp, C3 -punct
control, avand regim de înaltime P cu suprafata

