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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU

l BAI LI IMPEX angajează șef 
raion full-time, contract pe perioadă 
nedeterminată. Cerințe: operare 
calculator,  l imba engleză sau 
chineză. Detalii: 0765.882.314.

l Societatea SC Fact Maxim SRL 
(Concordia) din Sighișoara, jud.
Mureș, are disponibile posturi de 
ajutor de bucătar, ajutor de ospătar 
și barman. Nr. tel.0761.646.358.

l SC Cadima You See SRL, având 
CUI:38611931, cu sediul în Balta 
Doamnei, nr.105, jud.Prahova, 
angajează: referent relații externe, 
cod COR 242215- 1 post. Cerințe: 
cunoștințe de limba engleză, studii 
superioare, experiență în domeniu. 
Se l ec ț ia  a re  l oc  în  da ta  de 
14.12.2019, ora 11.00, la sediul 
societății.

l Societatea Dany El Maryon HR 
SRL recrutează asistent manager 
pentru București. Se solicită cunoș-
tințe de limba engleză, rusă și ucrai-
neană. Constituie un avantaj 
experiența în acest domeniu. Candi-
dații interesați sunt rugați să trans-
mită CV-ul la adresa de e-mail: 
office@dbcr.ro, până pe data de 
1 7 . 1 2 . 2 0 1 9  s a u  s ă  s u n e  l a 
nr.0765.443.952 în vederea stabilirii 
unui interviu.

l Compania Municipala Energetica 
Bucuresti S.A., cu sediul in Splaiul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, 
angajeaza personal: muncitori califi-
cati  si  necalificati  dupa cum 
urmeaza: Muncitori necalificati 
-Sudori electric si autogen Instala-
tori -Masinist la masini terasamente 
Gestionari -Magaziner. Cerintele 
posturilor: -Muncitor necalificat: 
Invatamant general; -Sudor electric 
si autogen: scoala profesionala/ 
invatamant general, certificat califi-
care in meseria de sudor (preferabil 
autorizare ISCIR); -Instalalator: 
scoala profesionala/Invatamant 
general, certificat calificare in 
meseria de instalator -Masinist la 
masini terasamente: studii medii, 
atestat profesional, permis condu-
cere categoria B,C; -Gestionar: 
studii medii (diploma bacalaureat), 
cunostinte contabilitate primara, 
legislatie gestiune, min. 1 an in acti-
vitatea de gestionar; -Magaziner: 
studii medii (diploma bacalaureat), 
cunostinte contabilitate primara, 
legislatie gestiune, min. 1 an in acti-
vitatea de magaziner; CV-urile se 
pot depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; 

alexandra.g.nastase@gmail.com sau 
la sediul companiei Splaiul Unirii 
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Infor-
matii la telefon: 0372.400.780; 
0728.121.056 -Salarii atractive, 
t ichete de mass,  vouchere de 
vacanta.

l Centrul Cultural „REDUTA”, cu 
sediul în Brașov, str. Apollonia 
Hirscher, nr. 8, jud. Brașov, în 
conformitate cu HG nr. 286/2011, 
o rgan izează  concurs  pent ru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
funcţiei contractuale de conducere 
vacantă, de: ŞEF SERVICIU S II - 
SERVICIUL TEHNIC - ACHI-
ZIŢII PUBLICE. Condiţii specifice 
de participare la concurs: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul știinţe inginerești sau 
știinţe economice; vechime în dome-
niul achiziţiilor publice de minimum 
5 ani; curs de expert achiziţii 
publice; bune abilităţi de coordonare 
și comunicare, creativitate, adapta-
bilitate și iniţiativă. Concursul se va 
organiza la sediul instituţiei, astfel: 
14.01.2020, ora 10:00, proba scrisă; 
17.01.2020, ora 10:00, proba orală. 
Data limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 07.01.2020, ora 16:00. 
Condiţiile de desfășurare a concur-
sului și bibliografia se afișează la 
sediul instituţiei și pe site-ul www.
centrulculturalreduta.ro. Detalii 
suplimentare la telefon 0268.419706, 
doamna Moca Doina.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională- ORL „Prof. 
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. 
Mihail Cioranu nr.21, Sector 5, 
București, organizează în perioada 
13.12.2019- 22.01.2020, cu respec-
tarea Regulamentului de organizare 
și desfășurare a concursului și a 
examenului pentru ocuparea postu-
rilor vacante și temporar vacante, 
precum și stabilirea criteriilor de 
evaluare a performanțelor profesio-
nale individuale la promovare prin 
examen a personalului contractual 
din sistemul sanitar, aprobat prin 
H.G. nr.286/2011 (*actualizată*), cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi temporar 
vacante: ●Secţia Clinica nr. IV- 1 
post asistent medical generalist 
(PL); ●Sterilizare- 1 post asistent 
medical generalist (PL). Condiţii de 
participare: Asistent medical (PL)- 
diplomă de bacalaureat; -diplomă 
școala postliceală- specializarea 
postului; -certificat de membru 
OAMGMAMR +viza anuală/ adeve-
rinţa eliberată de OAMGMAMR; 
-cunoștinţe operare PC -nivel bază; 
-vechime în specialitatea studiilor- 
minim 6 luni. Înscrierile se pot face 
la secretariatul instituției până cel 
târziu 20.12.2019,  ora 15:00. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, Sala de lectură, astfel: 
-proba scrisă- 16.01.2020- ora 10.00; 
- p r o b a  p r a c t i c ă /  i n t e r v i u - 
21.01.2020- ora 10.00; -rezultate 

finale- 22.01.2020- ora 14.00. Relaţii 
cu privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs și bibliografie, 
se găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro 
ș i  la  Biroul  RUNOS, telefon 
0 2 1 / 4 1 0 . 2 1 . 7 0  i n t . 1 7 2  ș i 
0744.346.544- ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9:00-15:00.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională-ORL „Prof. 
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. 
Mihail Cioranu nr.21, Sector 5, 
București, organizează în perioada 
13.12.2019- 22.01.2020, cu respec-
tarea Regulamentului de organizare 
și desfășurare a concursului și a 
examenului pentru ocuparea postu-
rilor vacante și temporar vacante, 
precum și stabilirea criteriilor de 
evaluare a performanțelor profesio-
nale individuale la promovare prin 
examen a personalului contractual 
din sistemul sanitar, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011 (*actualizată*), cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
●Secţia Clinica nr. I -1 post asistent 
medical generalist principal (PL); -1 
post infirmieră (G). ●Secţia Clinica 
nr. II -1 post asistent medical gene-
ralist (PL). ●Secţia Clinica nr. III -1 
post asistent medical generalist 
principal (PL). ●Secţia Clinica nr. IV 
-1 post asistent medical generalist 
principal (PL). ●Secţia A.T.I. -2 
posturi asistent medical generalist 
principal (PL).  ●U.T.S. -1 post asis-
tent medical generalist debutant 
(PL); -1 post îngrijitoare (G). ●Spita-
lizare de zi -1 post asistent medical 
generalist (PL). ●Laboratorul de 
Radiologie- 1 post asistent de radio-
logie debutant (PL). ●C.P.I.I.A.M.- 1 
post asistent de igienă- (PL). 
●Compartiment Dietetică- 1 post 
asistent dietetician principal (PL). 
Condiţii de participare: -Asistent 
medical pr. (PL): diplomă de bacala-
ureat; diplomă școală postliceală- 
specializarea postului; certificat de 
membru OAMGMAMR +viza 
anuală/ adeverinţa eliberată de 
OAMGMAMR; cunoștinţe operare 
PC- nivel bază; dovada obţinerii 
gradului principal; vechime în speci-
alitatea studiilor- minim 5 ani. 
-Asistent medical (PL): diplomă de 
bacalaureat; diplomă școală postli-
ceală- specializarea postului; certi-
ficat de membru OAMGMAMR + 
viza anuală/ adeverinţa eliberată de 

OAMGMAMR; cunoștinţe operare 
PC- nivel bază; vechime în speciali-
tatea studiilor- minim 6 luni. -Asis-
tent medical debutant (PL)- diplomă 
de bacalaureat; diplomă școala 
postliceală- specializarea postului; 
certificat de membru OAMGMAMR 
+ viza anuală/ adeverinţa eliberată 
de  OAMGMAMR; cunoșt inţe 
operare PC- nivel bază; nu necesită 
vechime.-Infirmieră: -diploma de 
absolvire a școlii generale; curs de 
infirmieră organizat de OAMG-
MAMR sau de furnizori autorizaţi 
ai Ministerului Muncii, cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii; vechime 
minim 6 luni în specialitate. -Îngriji-
toare: diploma de absolvire a școlii 
generale; nu necesită vechime. 
●Compartimentul Logopedie: -1 
post logoped debutant (S). Condiţii: 
studii superioare de lungă durată în 
profilul postului, cu diplom de 
licenţă; certificat de membru al 
C o l e g i u l u i  P s i h o l o g i l o r  d i n 
România; vechime în specialitate 
maxim 6 luni. ●Serviciul Manage-
mentul Calităţii: -1 post referent de 
specialitate III (S). Condiţii: studii 
superioare cu diplomă de licenţă- 
juridic, tehnic; program de formare 
în managementul calităţii în spitale; 
vechime în specialitate- minim 6 
luni. ●Serviciul Financiar- Contabi-
litate: -1 post șef serviciu (S). 
Condiţii: studii superioare de lungă 
durată în profil economic, cu 
diplomă de licenţă; vechime în 
specialitate minim 2 ani; -1 post 
economist  special ist  I  A (S). 
Condiţii: studii superioare de lungă 
durată în profil economic, cu 
diplomă de licenţă; vechime în 
specialitate 6 ani și 6 luni. ●Biroul 
Achiziţii Publice- Contractare: - 1 
post economist I (S). Condiţii: studii 
superioare de lungă durată în profil 
economic, cu diplomă de licenţă; 
vechime în specialitate 3 ani și 6 
luni. ●Compartiment Tehnic: - 1 
post muncitor calificat– liftier. 
Condiţii:  diplomă de absolvire a 
școlii generale; act calificare; autori-
zaţie I.S.C.I.R. valabilă (obţinută în 
urma unui stagiu de pregătire de 
specialitate).●Blocul Alimentar: -1 
post muncitor calificat bucătar. 
Condiţii: diplomă de absolvire a 
școlii generale; act calificare; 
vechime în meserie minimum 1 an. 
Înscrierile se pot face la secretari-
atul instituției până cel târziu 
31.12.2019, ora 15,00. Concursul se 

va desfășura la sediul instituției, 
Sala de lectură, astfel: -proba scrisă- 
16.01.2020- ora 10.00; -proba prac-
tică /interviu: -21.01.2020- ora 10.00; 
-rezultate finale  -22.01.2020- ora 
14.00. Relaţii cu privire la conţi-
nutul dosarului de înscrierile la 
concurs și bibliografie, se găsesc pe 
site-ul  www.ifacforl.ro și la Biroul 
RUNOS, telefon 021/410.21.70 
int.172 și 0744.346.544- ref. Tufan 
Jenica, zilnic între orele 9,00–15:00.

l Centrul de Cercetări și Încercări 
în Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, 
nr.10, din loc.Ghercești, jud.Dolj, 
o rgan izează  concurs  pent ru 
ocuparea postului  vacant  de 
personal civil contractual pe durată 
nedeterminată, astfel: -cercetător 
știinţific III -studii superioare în 
unul din următoarele domenii: aero-
nautic electric/electronică; să aibă 
activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 6 ani sau de 4 
ani, în cazul candidaţilor care deţin 
titlul de doctor; pentru candidaţii 
care provin din afara învăţămân-
tului superior sau a cercetării știinţi-
fice, o vechime de 10 ani, sau de 8 
ani, pentru candidaţii care deţin 
titlul de doctor -1 post. Concursul 
constă în probă orală în data de 
20.01.2020, ora 10.00. Data-limită 
de depunere a dosarelor: 13.01.2020, 
ora 15.30. Concursul se va desfășura 
fără probă interviu. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003, 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, și Dispoziţiei 
secretarului de stat pentru arma-
mente nr.DA-6 din 02.10.2017, 
Metodologia de încadrare pe funcţii 
și grade profesionale a personalului 
de cercetare-dezvoltare de execuţie 
din Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică și Tehnologii Militare. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Centrului de Cercetări și Încercări 
în Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, 
nr.10, din loc.Ghercești, jud.Dolj, 
unde vor fi afișate și detaliile organi-
zatorice necesare, precum și pe 
pagina de internet: www.acttm.ro. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefonul: 0251.435.292, int.110.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform HG 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750

Nr. 
crt. 

Denumirea sortimentului Numărul ţigaretelor 
conţinute într-un pachet 

Preţul de vânzare cu 
amănuntul (lei/pachet) 

1. Cigaronne Royal XL Black 20 39,50 
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nr.286/2011, de muncitor IV -bucătar 
în cadrul Blocului Alimentar al 
Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Condiții specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contractuale: 
-studii -diplomă de absolvire studii 
generale; -diplomă/certificat pentru 
meseria de bucătar; -nu se solicită 
vechime în muncă.  Calendar 
concurs: -20.01.2020, ora 12.00 
-proba scrisă; -22.01.2020, ora 12.00 
-proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la 
Biroul RUNOS și Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului și vor cuprinde următoarele 
acte: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de naștere, 
căsătorie, naștere a copiilor, buletin, 
diplomă de studii; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă; 
-fișă medicală -fișă de aptitudini 
medicina muncii; -curriculum vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; -cazier 
judiciar; -certificat de integritate 
comportamentală, conform Legii nr. 
118/2019. Taxă concurs: 100Lei. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține 
de la sediul unităţii sau la telefon: 
0230.312.023, între orele 7.30-16.00, 
persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Muzeul Ţării Făgărașului „Valer 
Literat”, cu sediul în localitatea 
Făgăraș, str.Mihai Viteazul, nr.1, 
judeţul Brașov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de conservator, S, debu-
t a n t :  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 13 ianuarie 2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 16 ianuarie 2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -nivelul 
studiilor -studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de l icență; 
-vechime în specialitate -nu este 
cazul; -cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (engleză, 
franceză, germană) dovedită prin 
diplomă sau certificat; -cunoștințe de 
operare calculator -sisteme de 
operare Microsoft Word, Power 
Point, Internet; -disponibiliate la 
program prelungit, inclusiv sâmbătă, 
duminică și sărbători legale, datorită 
specificului instituției muzeale. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Muzeului 
Ţării Făgărașului „Valer Literat”, 
strada Mihai Viteazul, nr.1, respectiv 
până în data de 3 ianuarie 2020, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la sediul 
Muzeului Ţării Făgărașului „Valer 
Literat”, strada Mihai Viteazul, nr.1, 
persoană de contact: Kovacs Mari-
oara -Compartiment Resurse umane, 
telefon: 0768.186.571, e-mail: muzeu-
fagaras@yahoo.com

l  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Galaţi, 
județul Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţi i  contractuale vacante, 
conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului 286/2011 (*actuali-
zată*): I.Psiholog- 1 post. Condiţii 
de participare: -studii superioare de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă 
în psihologie; -atestat de liberă prac-
tică în specializarea psihologie 
clinică/dosar depus în vederea obţi-
nerii atestatului; -fără condiţii de 
vechime. II.Kinetoterapeut- 2 
posturi. Condiţii de participare: 
-studii superioare de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă în kinetote-
rapie; -atestat de liberă practică/
dosar depus în vederea obţinerii 
atestatului ;  -fără condiţ i i  de 
vechime. III.Instructor de educație- 
7 posturi. Condiţii de participare: 
-studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; -fără condiţii de vechime. IV.
Infirmieră- 2 posturi. Condiţii de 
participare:  -studii  generale/
medii+curs de cruce roșie /program 
național de pregătire a infirmierelor; 
se pot înscrie și persoane care 
urmează cursul; -fără condiţii de 
vechime. V.Muncitor calificat 
bucătar- 1 post. Condiţii de partici-
pare: -studii generale /medii + califi-
care de bucătar; -fără condiţii de 
vechime. VI.Îngrijitoare- 4 posturi. 
Condiţii de participare: -studii gene-
rale/  medii ;  -fără condiţi i  de 
vechime. Proba scrisă în data de 
14.01.2020, ora 9.00, și interviul în 
data de 16.01.2020, ora 10.00, la 
sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului 
Galați. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, adică 
până la data de 06.01.2020, ora 
16.30, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Galați. Relaţii suplimentare la 
sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului 
Galaţi, din strada Brăilei, numărul 
138B.  Per soană  de  contac t : 
M u n t e a n u  I o n i c a ,  t e l e f o n : 
0236.311.086, 0372.848.112.

l Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor, cu 
sediul în Brăila, str.Calea Galați, 
nr.344, județul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant, 
aprobat prin HG nr. 286/2011, modi-
f i ca tă  ș i  comple ta tă  de  HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului 
vacant contractual, pe perioadă 
determinată, conform Ordinului 
președintelui ANSVSA nr.113/2008, 
modificat și completat: -1 (un) post 
inginer, gradul I, studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
ingineria produselor alimentare, 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului minimum 
9 ani -în baza Ordinului 113/2008, 

cu modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice de partici-
p a r e  l a  c o n c u r s :  - c o n f o r m 
prevederilor art.3 din Hotărârea de 
Guvern nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcțiilor scoase la 
concurs mai sus menționate. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă în data de 14 
ianuarie 2020, ora 10.00, la sediul 
instituției; -proba interviu se va 
susține într-un termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise la sediul acesteia din 
Brăila, Calea Galați, nr.344, urmând 
a fi anunțată ulterior. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare la sediul instituției. Date 
contact: Mures Violeta, telefon: 
0748.158.316.

l Școala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.Prin-
cipală, nr.738, judeţul Timiș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
contabil, normă de 0.25, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.01.2020, ora 09.00; 
- P r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
10.01.2020, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 10.01.2020, ora 10.30. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
economice; -să aibă experiență în 
contabilitate; -să fie dispusă la 
program flexibil; -să fie o persoană 
sociabilă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Școala Gimnazială Ghilad. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Ghilad, persoană de 
contact: Pavel Ildiko, telefon: 
0745.680.056, e-mail: ildiko.pavel.
ip@gmail.com

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creșterea Bovinelor 
Arad (SCDCB Arad), cu sediul în 
Arad, Calea Bodrogului, nr.32, 
județul Arad, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următorului 
post contractual vacant: 1.mecanic 
agricol, studii de specialitate, 
vechime minim 20 ani. Concursul va 
avea loc în data de 10.01.2020, ora 
10.00, probă practică (probă unică), 
la sediul SCDCB Arad, Calea 
Bodrogului, nr.32. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului. Informaţii se obţin de la 
s e d i u l  S C D C B  A r a d , 
tel.0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Deta, cu sediul în localitatea Deta, 
str.Ștefan cel Mare, nr.4/a, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de îngrijitoare, 0,75 normă, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Selecția dosarelor în data de 
06.01.2020; -Proba scrisă în data de 
10.01.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 13.01.2020, ora 
14.00.  Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii :  medii;  -nu se solicită 
vechime; -să fie dispusă la program 
flexibil; -să fie o persoană sociabilă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, data-limită fiind 
31.12.2019, ora 14.30, la sediul 
Grădiniței cu Program Normal 
Deta, str.Ștefan cel Mare, nr.3, loca-
litatea Deta, județul Timiș. Relaţii 
suplimentare la sediul: Grădinița cu 
Program Normal Deta, persoană de 
contact: Bradea Alina, telefon: 
0766.405.611, e-mail: ali05bm@
yahoo.com

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea București, Șos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante de: -asistent medical (PL) 
specialitatea generalist, 3 posturi; 
-asistent medical (PL) debutant 
specialitatea generalist, 3 posturi; 
-asistent medical (PL) debutant 
specialitatea laborator, 2 posturi; 
-asistent medical (PL) specialitatea 
laborator, 1 post; -infirmieră, 1 post; 
-infirmieră debutant, 5 posturi; 
-registrator medical debutant, 2 
posturi, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.01.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
09.01.2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii de studii și vechime: -pentru 
asistent medical (PL) specialitatea 
generalist: -diplomă de școală sani-
tară postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate generalist sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -minim 6 
luni vechime în specialitate; -pentru 
asistent medical (PL) debutant 
specialitatea generalist: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sanitară 
sau echivalentă -specialitate genera-
list sau -diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-nu necesită vechime; -pentru asis-
tent medical (PL) debutant speciali-
tatea laborator: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sanitară sau 
echivalentă -specialitate laborator 
sau -diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr. 797/1997; -nu nece-
sită vechime; -pentru asistent 
medical (PL) specialitatea laborator: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă 
-specialitate laborator sau -diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 

conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -minim 6 luni vechime 
în specialitate; -pentru infirmieră: 
-școală generală; -curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- 
Direcţia generală resurse umane și 
certificare; -minim 6 luni vechime în 
activitate; -pentru infirmieră debu-
tant: -școală generală; -curs de infir-
miere  o rgan iza t  de  Ord inu l 
Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii- Direcţia 
generală resurse umane și certifi-
care; -nu necesită vechime; -pentru 
registrator medical debutant: 
-diplomă de studii medii de speciali-
tate sau diplomă de studii medii; -nu 
necesită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 20.12.2019, 
la sediul institutului, serviciul 
RUNOS, cam.10. Relaţii suplimen-
tare la sediul institutului, Serviciul 
RUNOS, telefon: 021.319.50.87.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea București, Șos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţi i lor  contractual  vacante de: 
-asistent medical (PL) specialitatea 
generalist, 14 posturi; -asistent 
medical (PL) debutant specialitatea 
generalist, 10 posturi; -asistent 
medical (S) debutant specialitatea 
generalist, 1 post; -asistent medical 
(PL) debutant specialitatea laborator, 
2 posturi; -asistent medical (PL) 
specialitatea laborator, 1 post; -asis-
tent medical (PL) specialitate radio-
logie, 1 post; -asistent medical (PL) 
specialitate radiologie debutant, 2 
posturi; -asistent medical (PL) speci-
alitate farmacie, 1 post; -asistent 
medical principal (PL) specialitate 
farmacie, 1 post; -infirmieră, 11 
posturi; -infirmieră debutant, 23 
posturi; -brancardier, 4 posturi; 
-registrator medical, 4 posturi; 
-psiholog stagiar, 1 post; -kinetotera-
peut, 1 post; -bucătar II, 4 posturi; 
-muncitor necalif icat ,  1 post , 
conform HG 286/2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.01.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 16.01.2020, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii de studii și 
vechime: -pentru asistent medical 
(PL)  specia l i tatea  general is t : 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă -speci-
alitate generalist sau -diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997; -minim 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru asistent medical 
(PL) debutant specialitatea genera-
list: -diplomă de școală sanitară 
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postliceală sanitară sau echivalentă 
-specialitate generalist sau -diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997; -nu necesită vechime; 
-asistent medical (S) debutant speci-
alitatea generalist: -diplomă de 
licenţă în specialitate; -nu necesită 
vechime; -pentru asistent medical 
(PL) debutant specialitatea labo-
rator: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sanitară sau echivalentă 
-specialitate laborator sau -diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -nu necesită vechime; 
-pentru asistent medical (PL) specia-
litatea laborator: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sanitară sau 
echivalentă -specialitate laborator 
sau -diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -minim 6 
luni vechime în specialitate; -pentru 
asistent medical (PL) specialitatea 
radiologie: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate radiologie sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -minim 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru asis-
tent medical (PL) debutant speciali-
tatea radiologie: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sanitară sau 
echivalentă -specialitate radiologie 
sau -diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -nu necesită 
vechime; -pentru asistent medical 
(PL) specialitatea farmacie: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sani-
tară sau echivalentă -specialitate 
farmacie sau -diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-minim 6 luni vechime în speciali-
tate; -asistent medical (PL) principal 
specialitatea farmacie: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sanitară 
sau echivalentă  - spec ia l i tate 
farmacie sau -diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-examen pentru obţinerea gradului 
de principal; -minim 5 ani vechime 
ca asistent medical farmacie; -pentru 
infirmieră: -şcoală generală; -curs de 
infirmiere organizat de Ordinul Asis-
tenţi lor  Medical i  General işt i , 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere orga-
nizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii,  Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii- Direcţia 
generală resurse umane şi certificare; 
-minim 6 luni vechime în activitate; 
-pentru infirmieră debutant: -şcoală 
generală; -curs de infirmiere orga-
nizat de Ordinul Asistenţilor Medi-
ca l i  General i ş t i ,  Moaşe lor  ş i 
Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- 
Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -nu necesită vechime; 
-pentru brancardier: -şcoală gene-
rală; -nu necesită vechime; -pentru 

registrator medical: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diploma de studii medii; -minim 6 
luni vechime în activitate; -pentru 
psiholog stagiar: -diplomă de licenţă 
în specialitate; -nu necesită vechime; 
-pentru kinetoterapeut: -diplomă de 
licenţă în specialitate; -minim 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru 
bucătar II: -certificat (acte) de califi-
care pentru meseria de bucătar; 
-minim 3 ani vechime în meserie; 
-pentru muncitor necalificat: -şcoală 
generală; -nu necesită vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 31.12.2019, la sediul institutului, 
serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii 
suplimentare la sediul institutului, 
S e r v i c i u l  R U N O S ,  t e l e f o n : 
021.319.50.87.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând parcelă 640 mp, intravilan, 
constrcții, Hălchiu, 22000 euro. 
0767/449936.

CITAŢII
l Tribunalul Maramures, Sectia a 
II-a Civila de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal citează pe numitul 
Szasz Sandor, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Cluj Napoca, str. Calis-
trat Hogaş, nr. 5, ap. 3, jud. Cluj, la 
această instanţă, sala 76 comercial, 
complet specializat falimente nr. 2 
NCPC, pentru ziua de 20 Ianuarie 
2020, ora 08:30, în calitate de pârât 
în dosar 2110/100/2016/a2, având ca 
obiect atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolvenţă, conform art. 
169 din Legea nr. 85/2014”.

l Tribunalul Maramures, Sectia a 
II-a Civila de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal citează pe numitul 
Baidu Anatolie, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Sat. Comarna, 
Com. Comarna, nr. 5, jud Iaşi, la 
această instanţă, sala 78, complet 
falimente nr. 1 NCPC, pentru ziua 
de 27 Ianuarie 2020, ora 08,30, în 
cal i tate  de  pârât  în  dosarul 
248/100/2016/a1, având ca obiect 
atragerea răspunderii  pentru 
intrarea în insolvenţă, conform art. 
169 din Legea nr. 85/2014.

l Mare Maria, cu domiciliul în 
comuna Perişoru, strada Orhideelor, 
nr.1, județul Călăraşi, este chemată 
la Biroul notarial Tragone George 
din Constanța, strada Soveja, nr.71, 
bl .41,  sc.d,  ap.31, în ziua de 
18.12.2019, ora 15.00, pentru a lua 
parte la dezbaterea succesiunii 
defunctului Petrea Gheorghe.    

l Numita Feneczan Ilona este 
citată la Judecătoria Turda, camera 
Sala 1, în ziua de 16.01.2020, 
Completul Civil 11, ora 8.30, in 
c a l i t a t e  d e  P â r â t ,  î n  d o s a r 
nr.4444/328/2018, în proces cu 
Feneşan Nicolae, în calitate de 
Reclamant, Feneşan Maria, în cali-
tate de Reclamant, obiect dosar: 
uzucapiune, succesiune.

l Cei interesati a face opozitie la 
dobandirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune de petentul 
Nenciu Constantin asupra imobi-
lului inscris in CF 108319- Bran nr. 
top 1974/1/a/1 si asupra unei supra-
fete de 4629 mp din imobilul inscris 
in  CF 108320  Bran,  nr.  top 
1974/41975, situat in com. Bran, 
jud. Brasov, sunt invitati la Judeca-
t o r i a  Z a r n e s t i  i n  d a t a  d e 
15.01.2020, ora 9,00, Dosar Civil nr. 
2493/338/2019

l Cei interesati a face opozitie la 
dobandirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de petenta Dusescu 
Elena asupra imobilului inscris in 
CF 114528- Zarnesti ,  nr.  top 
5444/1/2, 5445/1/2, 5446/1/2 situat in 
Zarnesti, str. Piatra Craiului, nr. 
153, jud. Brasov, sunt invitati la 
Judecatoria Zarnesti in data de 
15.01.2020, ora 9,00, Dosar Civil nr. 
2488/338/2019.

l Cei interesati a face opozitie la 
dobandirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de petenti Marzell 
Walter si Orth Marianne asupra 
cotei de 16/96 din imobilul inscris in 
CF 107921 - Rasnov, nr. cad c1, nr. 
top 8530/66/2/2, situat in Rasnov, 
str. Ghimbasel, nr. 2B jud. Brasov, 
sunt invitati la Judecatoria Zarnesti 
in data de 16.01.2020, ora 9,00, 
Dosar Civil nr. 3525/338/2018.

l Vicu Dumitru este chemat in 
instanta la Judecatoria Iasi, in data 
de 21.01.2020, complet C17, in 
dosarul nr. 5312/245/2019, ce are ca 
obiect partaj succesoral, in calitate 
de parat, in contradictoriu cu recla-
manti Gagea Floarea si Gagea 
Gheorghe.

l Numitul Pițura Ivasechi, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Repu-
blica Cehă, Praga 6, NA. PETRY-
NACH N3, AP.1, este citat la 
Judecătoria Sector 4, Bucureşti, cu 
sediul în str.Danielopol Gheorghe, 
nr.2-4, sector 4, Bucureşti, în data de 
14  Ianuar ie  2020 ,  ora  9 .00 , 
completul C19, cam.222, în Dosarul 
civil nr. 12642/4/2019, în calitate de 
pârât în procesul de divorț cu recla-
manta Pițura Florica.

l  B a d e a  G h e o r g h e ,  n ă s c u t 
25.05.1909, Raionul Olteț, Nenciu-
leşti, Vâlcea, decedat în 1962, Sana-
tor iul  Dobri ța ,  Gorj ,  pentru 
Judecătoria Bălceşti, dosar civil 
14/185/2019.

l Numita Matache Marioara, 
având CNP: 2400217400747, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Ștefăneştii de Jos, județul 
Ilfov, este citată la Tribunalul Ilfov, 
luni, data de 10.02.2020, ora 12.00, 
completul R3, în calitate de intimat 
p â r â t  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.15341/94/2016*, în procesul 
având ca obiect contestație la execu-
tare, af lat în faza recursului, în 
contradictoriu cu Suport Colect 
SRL, în calitate de recurentă.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare şi servicii 
conexe. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri şi servicii”. 

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
1065 din data de 04.12.2019 
pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Biroul fali-
ment, în dosarul nr.4537/105/2019, 
anunţă deschiderea procedurii gene-
rale a falimentului debitoarei Mymi-
nicasa SRL cu sediul social în 
Ploiesti, Str. Diligentei, nr. 18, 
cladirea C2, etaj 2, Județ Prahova, 
înregis trată  la  ORC sub nr. 
J29/1489/2018, CUI RO39660312. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor nascute in cursul procedurii 
este 20.01.2020. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este 20.02.2020. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv conso-
lidat este 20.03.2020.  

l SC Rewe România SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneştii de Jos, str. 
Buşteni, nr.7, județul Ilfov, anunță 
public solicitarea de obținere a auto-
rizației de mediu pentru obiectivul 
„PENNY MARKET”, amplasat în 
oraş Ianca, Calea Brăilei, nr. 9A, 
județul Brăila. Eventualele propu-
neri şi sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Brăila din municipiul 
Brăila, B-dul Independenței, nr.14, 
bl. B5, parter, județul Brăila, în 
zilele de luni - joi, între orele 8.00-
16.30 şi vineri între orele 8.00–14.00, 
în termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l APM Ialomița şi SC Agricola 
Axintele SRL, cu sediul în B-dul 
Biruinței, nr.227, camera 3, Oraş 
Pantelimon, județul Ilfov, titular al 
planului PUZ -Extindere exploatare 
agricolă -Bază depozitare cereale cu 
construire subunități productive 
industriale în localitatea Axintele, 
sat Axintele, Tarla 852, Parcela 63, 
Parcela 64, Parcela 65, Parcela 66, 
în suprafață de 67406mp, anunță 
publicul interesat asupra inițierii 
procesului de elaborare a primei 
versiuni  a planului şi depunerii 
solicitării, la APM Ialomița, pentru 
obținerea avizului de mediu pentru 
planul mai sus menționat. Informa-
țiile privind potențialul impact 
asupra mediului al planului propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Ialomița, oraş Slobozia, str.Mihai 
Viteazu, nr.1, județul Ialomița, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
14.00. Observațiile publicului inte-
resat se primesc zilnic, la sediul 

APM Ialomița, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului 
anunț.

l S.C. New Way Development 
S.R.L. avand sediul in Str. Baicului, 
nr.51, cam.4, sector 2, localitatea 
Bucuresti, titular al PLANULUI 
URBANISTIC ZONAL pentru 
construire locuinte colective cu 
regim de inaltime 2S+P+11E+Eth 
in Municipiul  Bucuresti ,  Str. 
Baicului, nr.51, Sector 2, anunta 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de incadrare in cadrul 
sedintei Comitetului Special Consti-
tuit din data de 12.12.2019 urmand 
ca planul/ programul sa fie supus 
procedurii de adoptare fara aviz de 
mediu. Comentarii privind decizia 
etapei de inadarare se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Bucuresti, in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la data publicarii anuntului.

l Petrolmuteanoil 2012 SRL, cu 
sediul social in Sat Siria, Comuna 
Siria, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
453, jud Arad, CUI 29683378, 
J02/136/2012, tel 0742808211, prin 
Munteanu Puiu Milos, doreste sa 
obtina Autorizatie de Mediu la punc-
tele de lucru din: 1. Sat Varfurile, 
Comuna Varfurile, Str. Bihariei, 
nr.336 , jud. Arad. Pentru pentru 
activitatea de comert cu amanuntul 
al carburantilor pentru autovehicule 
in magazine specializate cod CAEN 
4730. 2. Sat Barzava, Comuna 
Barzava, nr. 451, jud. Arad. Pentru 
pentru activitatea de comert cu 
amanuntul al carburantilor pentru 
autovehicule in magazine speciali-
zate cod CAEN 4730. 3. Sat Siria, 
Comuna Siria, nr. F.N., DJ 709, KM 
22, Jud. Arad. Pentru activitatea - 
Intretinerea si repararea autovehicu-
lelor cod CAEN 4520. Pentru 
activitatea de comert cu amanuntul 
al carburantilor pentru autovehicule 
in magazine specializate cod CAEN 
4730 avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: aprovizionare, 
depozitare si comercializare carbu-
rantilor pentru autovehicule, spalat, 
aspirat autovehicule. Masurile de 
protectie a factorilor de mediu sunt: 
Apa: separator de produse petroliere 
; bazine vidanjabile. Aer: rezervoare 
de stocare a produselor petroliere 
prevazute cu instalatie de recuperare 
COV; Sol: Rezervoare metalice subte-
rane,  Platforma betonata. Gestiunea 
deseurilor: Recipiente metalice; 
Pubele. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului 
F N ,  C O D  3 1 0 1 3 2 ,  t e l e f o n 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data 
publicarii prezentului anunt.

l S.C. HCM Antistatic S.R.L., 
având sediul în mun. Arad, str. 
Bogdan Voievod I, nr. 16, jud. Arad, 
titular al P.U.Z. si R.L.U. - “zona cu 
locuinte colective P+3E SI amenaja-
rile aferente”, amplasat in intra-
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v i l a n  m u n .  A r a d ,  s t r.  I o n 
Campineanu, nr. 64,66,68, C.F. nr. 
352727, 302559, 302553 Arad,  
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul  
menţionat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a P.U.Z.-
ului  poate fi consultată la sediul 
APM ARAD, strada Splaiul Mure-
sului, FN, localitatea Arad, judeţul 
Arad, de luni până joi între orele 09 
- 16.00, vineri între orele 09 - 13.00. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
ARAD, în termen de 18 zile de la 
data publicării anunţului.

l Stoica Aurelian Robert, titular al 
proiectului “Locuință P şi spațiu de 
producție”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare, de nesolicitare a evaluării 
impactului asupra mediului şi nesoli-
citare a evaluării adecvate, de către 
APM Giurgiu, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Locuință 
P şi spațiu producție mobilă”, propus 
a fi amplasat în intravilanul comunei 
Adunații Copăceni, satul Adunații 
Copăceni ,  NC 34344,  județul 
Giurgiu. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
autorități i  competente pentru 
protecția mediului Giurgiu şi Șos.
Bucureşti, bl.111, sc A+B, mun.
Giurgiu, jud.Giurgiu, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.30-14.30 şi 
vineri, între orele 09.30-12.30, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmgr.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității 
competente  pentru  protec ț ia 
mediului.

l Această informare este efectuată 
de: Jude Ovidiu Cristian si Jude 
Dana Mihaela, loc. Dumbravita, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 30B, jud. 
Timis, tel.: 0744773076, ce intențio-
nează să solicite de la Administrația 
Bazinală de Ape Crişuri Oradea, aviz 
de gospodărire a apelor privind 
“PUZ - amenajare zona industrie 
nepoluanta, depozitare si servicii”, in 
loc. Arad, Extravilan, jud. Arad. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
vor rezulta temporar/permanent 
urmatoarele ape uzate: Menajere - 
evacuarea se va face in bazine vidan-
jabile, dimensionate corespunzător  
amplasate pe fiecare lot in parte. Se 
vor putea realiza şi alte sisteme de 
epurare locală, funcție de personal. 
Tehnologice - dacă va fi cazul se vor 
lua măsuri specifice pentru fiecare 
utilizator /beneficiar în parte, funcție 
de specificul activității şi natura 
poluantului, conform recomandă-
rilor autorității de gospodărire a 
apelor în baza legislației specifice. 
Apele pluviale de pe drumuririle din 
incintă, se vor drena  prin  rigole in 
separatoare de produse petroliere 

dimensionate corespunzător suprafe-
ţelor de colectare astfel încât  indica-
torii de calitate să respecte NTPA 
001/2002  la evacuare în canalele de 
desecare ce bordeaza partial terenul 
in cauza, în baza avizului deținăto-
rului canalului. Preluarea apelor 
pluviale se va face prin guri de scur-
gere cu sifon si depozit respectiv 
rigole carosabile, amplasate pe plat-
formele carosabile si racordate la 
reteaua de canalizare proiectata, de 
unde vor fi dirijate printr-o retea de 
canalizare de incinta, si se vor 
deversa gravitational in separatoa-
rele de hidrocarburi - clasa 1 - cu 
deznisipator incorporat, filtru coales-
cent si opturator automat. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa: loc. Dumbravita, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 30B, jud. 
Timis, tel.:  0744773076 - Jude 
Ovidiu, după data de 06.01.2020.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Ciupercenii Noi, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.9, 10,  începând 
cu data de 20.12.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Ciupercenii Noi, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

SOMAŢII
l Somaţie  emisă  la  data  de 
26.11.2019. Aducem la cunoştinţa 
celor interesaţi cererea formulată de 
petenta Vighi  Lia  în  dosarul 
nr.13839/325/2019 al Judecătoriei 
Timişoara, având ca obiect consta-
tarea dobândirii prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
terenurilor extravilane situate în 
localitatea Parţa, judeţul Timiş, iden-
tificate prin numere topografice 
403047 şi 403049 şi înscrise în CF 
nr.403047 Parţa şi CF nr.403049 
Parţa, având ca proprietar pe numita 
Secoşan Ana. Dacă în termen de o 
lună de la afişare nu se va face 
opoziţie, instanța va păşi judecarea 
cauzei.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
18766/55/2019, cu termen de jude-
cata la data de 22 ianuarie 2020, 
avand ca obiect cererea reclaman-

tului Ţicău Ionel Ghiţă, cu domiciliul 
procesual ales in Arad, Str. T. Vladi-
mirescu nr. 16-26, sc. B, ap. 19, 
judetul Arad, cab. Av. Griguta Lucia, 
pentru constatarea dobandirii de 
catre acesta a dreptului de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune asupra 
cotei de 13/16 proprietatea tabulara a 
numitilor: Megyri Iuliana Victoria, 
nascuta Nemeth (cota de 10/16) si 
Megyeri Alexandru Eugen Stefan 
(cota de 3/16) din parcela /1 teren 
intravilan in suprafata de 556 mp si 
constructii, situate in arad, Str. 
Septimiu nr. 42A, judetul Arad, care 
s-ar forma in urma parcelarii imobi-
lului din Arad, Str. Septimiu nr. 42 
jud. Arad inscris in CF 348319 Arad 
(CF vechi 986 Bujac),  nr.  top 
1/c.1.a.1.4.a.1.b/957- Bujac. Persoa-
nele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
18766/55/2019, cu termen de jude-
cata la data de 22 ianuarie 2020, 
avand ca obiect cererea reclamantei 
reconventionala Muj Maria (fosta 
Dumitrean), cu domiciliul procesual 
ales in Arad,  Str. T. Vladimirescu nr. 
16-26, sc. B, ap. 19, judetul Arad, 
cab. Av. Griguta Lucia, pentru 
constatarea dobandirii de catre 
acesta  si fostul sau sot, paratul 
Dumitrean Dumitru, a dreptului de 
proprietate cu titlu de uzucapiune 
asupra cotei de 13/16 proprietatea 
tabulara a numitilor: Megyeri Iuliana 
Victoria, nascuta Nemeth (cota de 
10/16) si Megyeri Alexandru Eugen 
Stefan (cota de 3/16) din parcela /2 
teren intravilan in suprafata de 565 
mp si constructii, situate in Arad, Str. 
Septimiu nr. 42, judetul Arad, care 
s-ar forma in urma parcelariiimobi-
lului din Arad, Str. Septimiu nr. 42, 
jud. Arad inscris in CF 348319 Arad 
(CF vechi 986 Bujac),  nr top 
1/c.1.c.1.4.a.1.b/957 - Bujac). Persoa-
nele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii.

l Prin Încheierea din data de 
03.10.2019 pronunţată de Judecatoria 
Săveni, în dosarul nr.694/297/2019, 
având ca obiect cererea de uzuca-
piune formulată de reclamanţii Darie 
Viorica şi Darie Gheorghe, prin care 
solicită dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune a supra-
feţei totale de 1.482mp, din care 
457mp teren curţi construcţii în pc 
872, 510mp teren arabil intravilan în 
pc 870 şi 515mp teren intravilan vie 
în pc 870, teren situat în intravila-
nului oraşului Săveni, jud.Botoşani, 
s-a dispus emiterea unei SOMAŢII, 
prin care pune în vedere tuturor celor 
interesaţi să facă opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrat, în termen de 
6 luni de la data emiterii celei din 
urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii.

l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoştinţă celor interesaţi faptul că 

petenta Balog Margareta, cu domici-
liul în oraşul Baraolt, str.Apei, nr.59, 
jud.Covasna, prin mandatar special 
Szasz Attila, cu domiciliul în Baraolt, 
str.Apei, nr.61, solicită dobândirea 
prin uzucapiune conform prev. 
Art.28 din D-L nr 115/1938, a drep-
tului de proprietate asupra imobi-
lului situat în Baraolt, înscris în CF 
nr.27168 Baraolt (provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr.2418 
Baraolt) nr. top. 877/2, în suprafaţă 
de 656mp, reprezentând curţi şi 
construcţii, proprietatea tabulară a 
defuncţilor Bene Andras, decedat la 
01.02.1971 şi soţia Bene Emma, 
decedată la 27.10.1956. Toţi cei inte-
resaţi pot face opoziţie în termen de 
1 lună de la afişare la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos 
n r. 2 ,  j u d . C o v a s n a ,  î n  d o s . 
nr.5707/305/2019.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de lucrări de execuție şi 
furnizare lifturi Clădire C1 pentru 
realizarea contractului având ca 
obiect „Modernizare şi reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documentația 
de atribuire” se poate solicita la 
adresa  de  e -mai l :  ach iz i t i i@
as3-strazi.ro sau la sediul societății 
din strada Calea Vitan, nr.242, Corp 
C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti. 
Data-limită de depunere a ofertelor 
este 16.12.2019, ora 10.00.

l Debitorul Gasoil Service SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL,  scoate  la  vanzare :  1 .
Volkswagen Golf III, nr. inmatricu-
lare PH-21-GSO, an fabricatie 1994, 
pret pornire licitatie - 138,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.FORD Fusion, nr. 
inmatriculare PH-02-GSO, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie - 
810,00 Euro exclusiv TVA; 3. 
Renault Megane Scenic nr. inmatri-
culare  PH-01-GSO, an fabricatie 
2000, pret pornire licitatie - 330,00 
Euro exclusiv TVA; 4.Dacia Logan, 
nr. inmatriculare  PH-36-MRM, an 
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 
- 420,00 Euro exclusiv TVA; 5.FIAT 
D o b l o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-12-RDO, an fabricatie 2006, 
pret pornire licitatie - 390,00 Euro 
exclusiv TVA; 6. Renault Modus, nr. 
inmatriculare  PH-20-GSO, an 
fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
- 600,00 Euro exclusiv TVA; 7.
Suzuky SX 4 -avariat, nr. inmatricu-
lare PH-36-CRM, an fabricatie 
2012, pret pornire licitatie - 1.260,00 
Euro exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru autotu-
rismele apartinand Gasoil Service 
SRL reprezinta 40% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon in prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO91 

BREL 0002 0018 9391 0100 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14 am din preziua  
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data 
a Regulamentelor de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autoturisme prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
20.12.2019, ora 13:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi  in data de 10.01.2020; 
17.01.2020; 31.01.2020; 07.02.2020, 
ora 13:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Munici-
piul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
m e n t a r e  s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare si  vizionare apelati  tel . : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de furnizare ceramică 
Clădire  C1 pentru real izarea 
contractului  având ca  obiect 
„Modernizare şi reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de 
atribuire” se poate solicita la adresa 
de e-mail: achizitii@as3-strazi.ro sau 
la sediul societății din strada Calea 
Vitan, nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 
3, Bucureşti. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 17.12.2019, ora 
10.00.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional marfă 
pe numele de Mişcodan Ion.

l Se declară pierdut atestatul de 
transport marfă emis de ARR 
Cluj-Napoca pe numele de Farcas 
Mircea Valentin.

l Pierdut anexa la Certificat de 
clasificare pensiune turistica Nacea 
emis de Oficiul de Autorizare si 
Control in Turism din cadrul Minis-
terului Turismului. Se declara nula.

l Pierdut certificat de înregistrare în 
s c o p u r i  d e  T VA  s e r i a  B  n r. 
0046021/26.03.2009, certificat de 
înregistrare fiscală seria B nr. 
0172799/13.04.2009, certificat de 
înregistrare menţiuni emis la data de 
17.02.2009, certificat de înregistrare 
seria B nr. 1855004/17.02.2009, Rezo-
luţie nr. 457/06.02.2009, Certificate 
constatatoare nr. 1889/05.02.2009 
emise conf. Legii 359/2004, aparţi-
nând I.I. Dragomir V.  Constantin, 
CUI: 15900825, F21/439/2003. Se 
declară nule.

l Pierdut certificatul de medic speci-
alist în pediatrie, nr.00923, eliberat la 
24 mai 2000, în baza Ordinului 
245/2000, de Ministerul Sănătății, pe 
numele Ahmad Mahmoud Salim 
Salem Al-Kouz. Se declară nul.


