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LICITAŢII
Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, li
chidator judiciar al EXPRESIV S.R.L. (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), or
ganizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor mobile con
stând în stoc garnituri, calculator, im
primantă, dulap, etajeră, mese birou, 
autoturisme Daewoo Cielo, Nubira și 
autoutilitară Dacia. Licitația se va or
ganiza în data de 06.08.2021, ora 13:00, 
in ClujNapoca, str. Minerilor, nr. 49, 
jud. Cluj. Documentația de îns criere 
va putea fi depusă până la ora 13:00, 
în ziua anterioară licitației. În caz de 
neadjudecare, licitația se va repeta 
în datele de 13.08.2021, 20.08.2021, 
27.08.2021, 03.09.2021, 10.09.2021, 
17.09.2021, 24.09.2021, 01.10.2021, 
08.10.2021, la aceeasi ora si in aceleasi 
con  ditii de participare. Bunurile se vând 
la cel mai bun preț oferit.
Informații la telefon 0264/432.603.
 
CII CUSAI KARIN MONICA, lichidator ju
diciar al S.O.S. NICOLA MEDICAL TEAM 
17 SRL societate in faliment, anun ta 
scoaterea la vanzare prin licitatie pu bli
ca cu strigare, la data de 06.09.2021, ora 
15:00, a urmatorului pachet de bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, 
in valoare totala de 127909 lei, compus 
din: 
Aparat multifunctional de masaj (100 
buc), evaluat la suma de 337 lei/buc.;
Ochelari de masaj profesional (81 buc.), 
evaluati la suma de 449 lei/buc.;
Aparat epilare profesionala (120 buc.), 
evaluat la suma de 412 lei/buc.;
Tocator de legume (60 buc.), evaluat la 
suma de 155 lei/buc.

Licitatia va avea loc la sediul de co
respondenta al lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr.19, 
jud. Prahova, unde se vor depune do
cumentele de inscriere la licitatie men
tionate in caietul de sarcini, care se 
poate achizitiona la pretul de 1000 lei, 
precum si taxa de participare in valoare 
de 750 de lei. In caz de nevalorificare, 
se vor organiza alte licitatii, in datele 
de: 13.09.2021, 21.09.2021, 30.09.2021, 
07.10.2021, la aceeasi ora si in aceleasi 
conditii. Garantia de participare la li
citatia publica este in cuantum de 10% 
din pretul de pornire al pachetului de 
bunuri. Bunurile scoase la vanzare pot 
fi vizualizate cu o programare prealabi 
la. Relatii suplimentare se pot obtine 
zilnic la sediul lichidatorului, intre orele 
1314 sau la tel. 0788.365.998. 
 
S.C. GENIUS CARS S.R.L. Sibiu, societate 
in faliment dosar 30107/3/2017 Tri
bu nalul Sibiu,  prin lichidator judiciar 
CONCORDIA IPURL, vinde, în bloc, prin 
licitatie publica in data de 27.08.2021, 
ora 14, la sediul lichidatorului din Sibiu, 
str. Calea Dumbrăvii, nr.40 ap.7, piese  
de schimb pentru auto marca FORD, 
materii prime și obiecte de inventar, la 
valoarea diminuată cu 70% fată de prețul 
de evaluare, respectiv cu 3.075 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se re
iau în zilele de: 30.08.2021 respectiv in 
01.09.2021. Relaţii suplimentare: 0740 
771029.
 
C.I.I. TALPAI LOREDANAHORTENSIA, lichi
dator judiciar al SAN-MAR PRODUCT 
S.R.L., anunta vanzarea prin licitatie 
pu blica a bunului imobil te ren in su
prafata de 3.400 mp situat in extra vila

nul localitatii Berechiu, jud. Arad, CF 
nr.303115/Apateu, tarla: 84, parcela 
445/32, la pretul de pornire de 4.959,75 
lei, reprezentand 75% din evaluare. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatoru
lui judiciar din Timisoara, str. Drubeta 
nr.118, jud. Timis, la data de 14.09.2021, 
orele 13:00, iar in caz de nevalorificare 
se va relua in aceleasi conditii la data 
de 21.09.2021, 28.09.2021 si respectiv 
05.10.2021. Documentele de participare 
se depun cu minim 24 de ore anterior 
licitatiei. In caz de valorificare, licitatiile 
ulterioare nu vor mai avea loc.Toti cei 
care pretind un drept asupra bunului  
au obligatia–sub sanctiunea decaderii–
sa prezinte lichidatorului dovada aces
tuia, pana in ziua licitatiei. Prin acest 
anunt creditorii sunt invitati sa partici 
pe la licitatie. Informatii la tel: 0733.280. 
600, sau la email: loredana.insolventa@
gmail.com.

VÂNZĂRI AUTO

ADUC rulote și accesorii la comandă. 
0722605. 431; 0723863.308.

RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior, 
colţar, ara gaz, fri gider, instalaţie cli    mati
zare, baie, cort, mo  del nou, impe cabilă. 
0722605.431; 0723863.308.

RULOTĂ Beyerland Vite sse, 1987, 4 M 
interior, colţar, ara gaz, frigider, in stalaţie 
clima tizare, cort, în perfectă stare. 0722
605.431; 0723863.308.

PASSAT 2002, berlină, argin tiu metalizat 
1,9 TDI, 130 CP, 6 viteze, cli ma tronic, 
scaune sport, în chi dere, 4 gea muri elec
trice, jenţi alu miniu. 0722 605431; 0723
863308.

OFERTE SERVICIU

ASOCIAȚIA Comunelor din România Fi
liala Prahova, cu sediul în comuna Blejoi, 
sat Blejoi, nr.1003, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unui post 
de auditor public intern, personal con
tractual vacant de execuție, în sectorul 
public, cod COR 241306, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va des fă
șu ra astfel: a)Depunerea dosarelor până 
la data de 07.09.2021, ora 12.00; b)Proba 
scrisă în data de 15.09.2021, ora 10.00; c)
Interviul în data de 22.09.2021, ora 10.00; 
d)Interviul de avizare pentru obținerea 
avizului favorabil 04.10.2021, ora 10.00. 
Pentru obţinerea avizului șefului struc
turii (Sef SAPIEC), candidaţii la concursul 
pentru ocuparea postului de auditor in
tern depun la structura de audit public 
intern, până pe 07.09.2021 un dosar 
care cuprinde următoarele documente: 
1.Cu rriculum vitae; 2.Declaraţie privind 
respectarea prevederilor art.22 din Le
gea nr.672/2002, referitoare la incom
patibilităţile auditorilor interni; 3.O lucra 
re în domeniul auditului public intern, 
care să prezinte aspecte cu privire la 
planificarea și realizarea unei misiuni 
de audit public intern în sistemul de 
cooperare; 4.Două scrisori de reco man
dare de la persoane cu experienţă în 
domeniul auditului intern. Pentru par
ticiparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii universitare de licenţă, absolvite 
cu diplomă în domeniile știinţelor eco
nomice; b)vechime în domeniul de spe
cialitate sau similar: minimum 7 ani 
pentru auditor intern (constituie avantaj 
vechimea în administraţia publică); c)
avizul favorabil al sefului SAPIEC la nive
lul Filialei Prahova a ACoR; d)cunoștinţe 
de operare programare pe calculator: 
ope rare cu editor texte Word, Excel, Po
wer Point; e)competenţe profesionale 
în cel puţin domeniile: audit intern; ma
na gementul riscului, controlul intern și 
guvernanţă; contabilitate; finanţe pu
bli ce; tehnologia informaţiei; drept; f )
permis conducere categoria B. Candidaţii  
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IIIa, la sedi 
ul Primăriei Măgurele, comuna Măgurele, 
sat Măgurele, nr.226, județul Prahova.  
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Măgurele, comuna Măgurele, sat Măgurele, 
nr.226, județul Prahova, persoană de 
contact: Mihalache Cristina Anca, telefon: 
0244.217.701, 0244.217.401.

PRIMĂRIA Comunei Dracea, cu sediul 
în comuna Dracea, sat Dracea, strada 
Prin cipală, nr.76, județul Teleorman, or
ga nizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a funcției 
con tractuale vacante de muncitor ne
calificat (lucrător salubrizare), conform 
HG nr.286/2011 completată cu HG nr. 
1027/2014. 1.Concursul se va desfășura 
astfel: a)selecția dosarelor de înscriere: 
08.09.2021, b)proba scrisă: 17.09.2021,  
ora 12.00; c)interviul: 21.09.2021, ora 12.00. 
2.Pentru participarea la concurs candida
ţii trebuie să îndeplinească  următoarele 
condiţii: a)studii: medii/generale, b)ve
chime: min. 10 ani, c)disponibilitatea de 
ași desfășura activitatea în condiții de ex
terior. 3.Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IIIa, la sediul Primăriei Comunei Dracea, 
respectiv, în perioada 24.08.06.09.2021, 
inclusiv. Condițiile de participare la con
curs aprobate de conducătorul autorității 
și bibliografia stabilită se afișează la se

diul Primariei Comunei Dracea. Relații su    
plimentare se pot obține la sediul Pri
măriei Comunei Dracea și la numărul de 
telefon 0742.079.996. Persoană con tact: 
Radu Mihaela.

GRĂDINIȚA cu Program Prelungit „Ion 
Creangă” Alexandria, Județul Teleor man, 
scoate la concurs în cadrul compar
timentului administrativ, pe perioadă 
ne determinată, următoarele posturi con
tractual vacante funcție de executie: În
grijitor IM/G 2 posturi, condiții generale 
conform art.3 din Regulamentul cadru 
aprobat prin HG 286/2011. Condiții spe
cifice pentru ocuparea postului: studii 
ge  nerale și/sau medii, vechime în muncă 
nu se solicită. Dosarele de înscriere la 
con curs se depun în perioada 25 august 
07 septembrie 2021, între orele 09.00
13.00 la Unitatea de învățământ, str.Liber
tății, nr.3 (respectiv Grădinița nr.5 PECO, 
Alexandria, județul Teleorman. Dosarul  
de concurs va conține documentele pre
vă zute la art.6 din Regulamentulcadru 
aprobat prin HG nr.286/2011. Proba prac
tică, data de 15.09.2021, ora 15.00, locaţia 
sediul unității de învățământ, str.Libertă 
ții nr.3, Alexandria, județul Teleorman. 
Proba interviului 17.09.2021, ora 15.00, 
locaţia sediul unității de învățămant str.
Libertății, Alexandria, județul Teleorman. 
Relații suplimentare se pot obține la 
Grădinița nr.5, str.Libertății nr.3, Alexandria, 
județul Teleorman și tel.0765.212.689 
Curcan Rodica Georgiana.

ȘCOALA Gimnazială Pârșcoveni, cu sediul 
în localitatea Pârșcoveni, str.Dealu Morii, 
nr.118, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: administrator financiar, 0,5 
normă, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Con cursul se va desfășura astfel: Proba 
scri să în data de 15.09.2021, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 16.09.2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiţii: studii: studii eco
nomice superioare; vechime: minim 5 
ani vechime în specialitatea studiilor; cu
noștințe operare programe: Forexebug, 
Edusal, SICAP, Revisal. 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 
Școlii Gimnaziale Olari, str.M.Eminescu, 
nr.138, com.Pârșcoveni, jud.Olt. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
Olari, str.M.Eminescu, nr.138, comuna 
Pârșcoveni, jud.Olt, persoană de contact: 
Chera Virgil, telefon: 0745.769.808; 
WhatsApp: 0787.400.482; Email: scoala_
pirscoveni@yahoo.com

ȘCOALA Gimnazială Pârșcoveni, cu sedi 
ul în localitatea Pârșcoveni, str.Dealu Mo
rii, nr.118, judeţul Olt, organizează con
curs pentru ocuparea funcției contractua 
le temporar vacante, de: îngrijitor, 1 
normă, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 08.09.2021, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 09.09.2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească ur
mă toarele condiţii: studii: studii me
dii sau învățământ profesional; ve chi
me: nu este obligatorie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la con
curs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Ofi
cial al României, Partea a IIIa, la sediul 
Școlii Gimnaziale Olari, str.M.Eminescu, 
nr.138, com.Pârșcoveni, jud.Olt. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnazia
le Olari, str.M.Eminescu, nr.138, comuna 
Pârșcoveni, jud.Olt, persoană de con
tact: Chera Virgil, telefon: 0745.769.808; 

WhatsApp: 0787.400.482; Email: scoala_
pirscoveni@yahoo.com

PRIMĂRIA Comunei Dumitrești, județul 
Vran cea, cu sediul în localitatea Dumitreș
ti, județul Vrancea, organizează concurs 
conform H.G.nr.286/2011, modificată și 
completată de H.G.nr.1027/2014, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unei funcții contractuală de execuție va
cante: Inspector de specialitate gr.IA din 
cadrul Compartimentului relații publi 
ce, secretariat și monitorizarea procedu
rilor administrative. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contractuale de exe
cuție de inspector de specialitate gr.IA 
sunt: Nivelul studiilor: studii universita
re de licenţă absolvite cu diplomă, res
pectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echi valentă; Vechime în specialitatea 
studiilor minimum 6 ani și 6 luni. Data, 
ora și locul de desfășurarea  a concursului: 
proba scrisă în data de 16 septembrie 
2021, ora 11.00, la sediul instituției, din 
localitatea Dumitrești, județul Vrancea; 
proba interviu data anunțată după 
proba scrisă, la sediul instituției, din lo
ca litatea Dumitrești, județul Vrancea; 
Data limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de con
curs este 06 septembrie 2021, la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Dumitrești, ju dețul 
Vrancea, telefon 0237/214.134, interior 
209, fax 0237/241.190, email: pri maria
dumitresti@yahoo.com.

LICEUL cu Program Sportiv „Viitorul”, cu 
sediul în Pitești, Str.Nicolae Dobrin, nr.20, 
jud.Argeș, telefon/Fax 0248.216.749, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcțiii contractual vacante, de:  
Ma gaziner, treapta a 1a de salarizare, 
post de execuție, Administrator finaciar/
Contabil șef, grad I, post de conducere, 
conform HG nr.286/2011, modificat prin 
HG 1027/2014. Concursul se va desfășura 
astfel: a)Proba scrisă, 17.09.2021, ora 
10.00, b)Interviul 20.09.2021, ora 10.00. 
Pentru participare la concurs, candidaţii 
trebuie sa îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiții specifice necesare pen
tru participarea la concurs și a ocupării 
funcției contractuale de Administrator 
financiar (Contabil șef ): Studii economice 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență; vechime în 
exercitarea funcției de economist de 
minim 5 ani; cunoștințe obligatorii de 
operare programe: EDUSAL, D112, FO
REXEBUG; experiență pe proiecte cu 
finanțare externă constituie un avantaj. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale de magaziner su
nt: studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în gestiune: mi
nim 3 ani; cunoștințe solide operare PC 
(word, excel, internet), cunoștințe de 
utilizare a softurilor/platformelor spe
cifice activității din învățământ; abilităţi 
de relaţionare și comunicare cu tot per
sonalul școlii; abilitatea de a lucra în 
echipă; disponibilitate pentru program 
flexibil; disponibilitate pentru îndeplini
rea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa 
postului, constituie avantaj desfășurarea 
activităților de voluntariat. Candidaţii vor 
depune un dosar de participare la con
curs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea aIIIa. Dosarele se 
depun până la data de 07.09.2021, în
tre orele 10.0014.00 (luni vineri) la se
cretariatul Liceului cu Program Sportiv 
„Viitorul” Pitești. Relaţii suplimentare se
diul unităţii școlare. Persoana de contact: 
secretar șef Ligia Dușa.

ȘCOALA Gimnazială Nr.4 Bistriţa, Str.Flo ri
lor, nr.35, cod poștal 420126, jud.Bistriţa
Năsăud, organizează concurs pentru 
ocu parea funcției contractuale temporar 
va cante, conform H.G.nr.286/2011: 1.În
grijitor clădiri perioadă determinată (1 
an): 1 normă. Condiţii specifice de par
ticipare la concurs: nivelul studiilor: 
ge nerale/medii; vechime în muncă: 
mi nim 3 ani. Concursul se va desfășura 
la sediul unităţii astfel: proba scrisă în 
data de 8 septembrie 2021, ora 10.00; 
Interviu în data de 8 septembrie 2021, 
ora 12.30. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare (ultima zi: 31 august 2021) 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a IIIa, între orele 9.00
12.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.4 
Bistriţa. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0263/211.174, persoană de con
tact secretar BirișKertesz Ornela.
 
FILARMONICA „George Enescu” orga ni
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de Șef partida per 
cuție timpan, grad IA, pe durată 
nedeterminată, în cadrul Compar timen
tului Orchestra, la sediul instituţiei din 
București, str.Franklin, nr.13, sector 1. 
Calendarul de desfășurare a concursu
lui: depunerea dosarelor 25.08.2021
07.09.2021, ora 14.00, la Biroul Resurse 
Umane al Filarmonicii „George Enescu”. 
Etapa a I a selecţia de dosare conformita
tea conţinutului dosarului cu cerinţele 
din anunţul de înscriere la concurs; Etapa 
aIIa proba practică va avea loc în data 
de 15.09.2021, ora 13.00. Proba practică 
cuprinde: proba I interpretarea unor 
lucrari specificate în tematica de concurs 
aferentă probei I, proba II interpretarea 
unor pasaje  de orchestră din tematica 
de concurs aferentă probei II, proba III 
citire la prima vedere. Etapa III interviul 
în data de 21.09.2021, ora 08.30. Condiţii 
specifice de participare la concurs: di
plo mă studii universitare de specialitate 
percuție absolvent de Conservator; ve
chime în muncă minimum 3 ani în spe
cialitatea Artist instrumentist percuție 
sau experiență relevantă de 3 ani în 
orchestre de importanță națională din 
țară și străinătate, experiența se poate 
dovedi cu orice document juridic valabil 
pe teritoriul României. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia, actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei, 
precum și pe siteul instituţiei. Instituția 
nu asigură pianist/corepetitor. Informaţii 
suplimentare la Biroul ResurseUmane, 
tel.021.315.00.26.

NOTIFICÃRI
Administrator judiciar notifică deschide
rea procedurii de insolvență la Nan 
Center S.R.L, în dosarul 1390/113/2021 
al Tribunalului Brăila. Termene: înre gistra 
rea creanţelor– 22.09.2021; publicare ta 
bel preliminar– 11.10.2021; tabel definitiv 
04.11.2021; adunarea credi to rilor la data 
de 15.10.2021 ora 10 la sediu ad ministra
torului judiciar. Relaţii supli men tare la tel. 
0741033189 

Lichidatorul judiciar desemnat in dosarul 
nr.22458/3/2021 de Tribunalul Bucuresti 
Sectia a VIIa Civila, notifica in temeiul 
Legii 85/2014 deschiderea procedurii 
simplificate de faliment a SCALA INVEST 
INTERNATIONAL S.R.L., CIF 32787131. 
Termen pentru inregistrarea cererilor de 
admitere creante: 20.09.2021; ter men 
pentru intocmirea, afisarea si comu ni
carea tabelului preliminar al creantelor: 
30.09.2021; termen definitivare tabel: 
25.10.2021. Termen opozitie la des chi
derea procedurii: 15 zile de la notificare.
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BerBeC
Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse 
de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului 
tău? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți 
lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, 
dar acționați local. 

Aceasta este o zi minunată pentru a lucra cu 
grupuri sau ceva legat de sănătate. Unii dintre voi ar 
putea avea excursii legate de muncă. Cu abordarea 
voastră puternică, dar flexibilă, astăzi veți fi buni în 
convingerea și motivarea celor din jur. 

raC
Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă 
libertate. Aceasta este o ocazie de neratat. Arată-te 
așa cum ești, explicând în același timp nevoile tale 
reale. Vei fi mulțumit, vei fi plin de farmec și vei 
pleca în căutarea plăcerii. 

Leu

FECIOARĂ

Orice ai face, astăzi vei fi cel mai convingător, 
deoarece atitudinea ta optimistă îi va atrage pe 
oameni. De asemenea, ei te vor asculta. Vei fi plin 
de vitalitate și nimic nu te va opri. Pe plan material, 
veți primi vești bune. 

BALANŢĂ
Aceasta este o zi bună pentru bani. Amintiți-vă 
că adevărata generozitate este ceea ce este 
necesar. Începi să te simți obosit și starea ta 
de spirit este cea care o produce. Așa că ieși și 
distrează-te! voastră. 

SCOrPiOn
Bucurați-vă de relațiile cu prietenii vechi și cu 
oamenii pe care îi cunoașteți foarte mult. Inițiativele 
dvs. vor avea repercusiuni pozitive. Te simți capabil 
să faci față obstacolelor, moralul este bun în jurul 
tău și vei fi eficient și vei obține rezultate tangibile. 

SĂGETĂTOR

Ești încântat de noile posibilități care ți se prezintă, 
unde se pare că destinul te ajută cu speranță și 
așteptări. Tot astăzi ai putea atrage pe cineva care 
să te învețe ceva important. Continuă să-ți menții 
valorile, ești pe drumul cel bun. 

CaPriCOrn

Ești chiar în mijlocul acțiunii și acest lucru este 
revigorant. Cu toate acestea, va trebui totuși să 
faceți o pauză. Nu îți va lipsi motivația de a avea 
grijă de tine, dar vei rămâne într-o formă bună dacă 
nu vei exagera. 

VĂRSĂTOR
Astăzi ați putea fi în măsură să vă împărtășiți 
cunoștințele sau entuziasmul cu ceilalți. Ritmul 
crește și se umple cu detalii care vă atrag atenția. 
Anumite subiecte ușor spinoase ar trebui amânate 
până mai târziu sau evitate cu totul. 

PEŞTI
Radarul tău emoțional se va ascuți și te va face 
selectiv. În pace și liniște totală, veți face planuri care 
să vă consoleze și să vă facă bine. Tot ce trebuie 
să te simți mulțumit este să te gândești la lucruri 
mărunte, pe care să le poți savura în fiecare zi. 

Astăzi vă veți bucura și veți avea relații plăcute cu 
prietenii și / sau cu colegii de lucru. Veți fi deosebit 
de vulnerabili la nedreptățile percepute. Este timpul 
să începeți o conversație incomodă cu jumătatea 
voastră. 

Astăzi veți observa semne de tensiune crescândă 
în relațiile din jurul vostru, ar trebui să priviți 
totul obiectiv și să țineți ochii deschiși. De fapt, 
progresezi și acumulezi succes după succes în 
munca ta. 
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