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OFERTE SERVICIU

l Lucky Top Shop angajează! Punem la 
dispoziţie 2 posturi Şef raion, full-time, cu 
contract pe perioadă nedeterminată, vorbi-
tor i  de  l imba chineză.  Detal i i  la : 
0765.882.314.

l Primăria Ciorogârla- Ilfov organizează în 
data 09.12.2019 concurs recrutare pentru 
Îngrijitor. Detalii la 021.313.15.90.

l SC Lezzet Pan SRL, Ploiești, angajează 2 
persoane pentru postul de manipulant 
marfă. Relații la telefon: 0748.119.090.

l Fundația Verita 4 All angajează educator 
specializat, cu următoarele cerințe: studii 
superioare de specialitate -pedagogie, 
cunoașterea limbii engleze la un nivel 
avansat. Experiența într-o instituție școlară 
cu predare conform curriculei engleze repre-
zintă un avantaj. Interviul va avea loc pe 
18.11.2019, ora 12.00, la sediul din str.
Remus, nr.1-3, sector 3, București. Contact: 
0722.347.182, lavinia.chituleasa@psbh.ro

l U.M.02031 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi vacante astfel: 
-Tehnician IA în construcţii/tehnician insta-
lator construcţii; -Tehnician IA în construcţii 
/tehnician cadastru funciar topograf. 
Concursul se va desfășura la sediul 
U.M.02031 București, astfel: -proba scrisă în 
data de 12.12.2019, începând cu ora 11.00; 
-interviul în data de 18.12.2019, începând cu 
ora 10.00. Data limită de depunere a dosa-
relor, la sediul U.M.02031 București este 
03.12.2019, ora 15.00. Persoană de contact: 
C p t . C o n s t a n t i n  S o f i c a ,  t e l e f o n : 
021.776.42.75, interior 109.

l Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol 
Davila, cu sediul în București, str.Griviței, 
nr.4, sector 1, scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante: -5 posturi de 
asistent medical generalist (PL); -2 posturi 
de asistent medical generalist debutant (PL); 
-1 post de asistent medical debutant (S); -2 
posturi de infirmier (M; G); -1 post de infir-
mier debutant (M; G); -2 posturi de îngrijitor 
(M; G); -1 post de economist I (S). Proba 
scrisă se va desfășura în data de 09.12.2019, 
iar proba de interviu în data de 16.12.2019, 
ora și locul de desfășurare a concursului 
(proba scrisă și proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul: www.spcaroldavila.ro în 
data de 06.12.2019. Termenul-limită de 
înscriere va fi data de 29.11.2019, ora 14.00, 
dosarul de concurs urmând să fie depus la 
secretariatul Spitalului Clinic de Nefrologie 
Dr.Carol Davila. Înscrierea candidaţilor se 
va face pe post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea și participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la sediul 
instituţiei la Serviciul Resurse Umane sau la 
telefon: 021.318.91.88.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în București, 
Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organi-
zează concurs, conf. HG nr. 286/2011, pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractuale, 
vacante: 1) - tâmplar (M) - 1 post din cadrul 
Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice: studii 
medii, curs de calificare pentru meseria de 
tâmplar, vechime  în muncă de minimum 3 
ani, spirit de ordine și disciplină, corectitu-
dine, disponibilitate pentru program 
prelungit și nu a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani. 2) - fochist (M) - 1 post din 
cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii specifice: 
studii medii, curs de calificare pentru 
meseria de fochist încălzire centrală joasă și 
medie presiune și susţinerea anuală a 
examenului de reautorizare în meseria de 
fochist, vechime  în muncă de minimum 3 
ani, spirit de ordine și disciplină, corectitu-
dine, disponibilitate pentru program 
prelungit și nu a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
29.11.2019 la sediul U.T.C.B., Blocul Admi-
nistrativ, camera nr. 33, în intervalul orar: 
08:00 – 15:30. Proba scrisă va avea loc în 
data de 09.12.2019, ora 10:00 la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Bloc Administrativ, et.3, camera 
nr.104. Data și ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de contact: Dragomir  
Margareta.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucuresti, 
bld. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, orga-
nizează concurs, conf. H.G. nr. 286/ 2011, 
pentru ocuparea postului contractual, 
temporar vacant de cercetător știinţific 
gradul III din cadrul proiectului cu 
CONTRACTUL DE FINANTARE NR. 87 
PCCDI din 31/03/2018 - PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0868, cu titlul: “Tehnologii 
emergente pentru contracararea efectelor 
induse de curgerile turbulente ale mediilor 
fluide”. Condiţii specifice: • Diploma de 
doctor in inginerie civilă/ inginerie meca-
nică; • Diploma de master şi licenţă în 
inginerie civilă/ inginerie mecanică; • 
Cunoştiinţe avansate de modelare CFD; • 
Cunoștiinţe avansate ale tehnicii de măsură 
Digital Image Correlation; • Cunoştiinţe 
avansate ale tehnicii de măsură Particle 
Image Velocimetry; • Cunoştiinţe avansate 
ale tehnicii de măsură Laser Doppler Velo-
cimetry; • Vechime în muncă minimum 3 
ani; • Limba engleză - nivel avansat; • 
Limba franceză - nivel avansat. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 22.11.2019 la sediul 
U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122 - 124, 
Sector 2, în clădirea Blocului Administrativ, 
etaj I, camera nr. 33, în intervalul orar: 
08:00 - 15:30. Proba scrisă va avea loc în 
data de 02.12.2019 începând cu ora 10:00 la 
sediul U.T.C.B. din bld. Pache Protopo-
pescu nr . 66, sector 2, în clădirea Facul-
tatea de Inginerie a Instalaţiilor - sala nr. 
P6. Data interviului va fi anunţată după 
proba scrisă. Relatii suplimentare la sediul 
U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de contact: Marga-
reta Dragomir.

l Institutul Național de Cercetare - Dezvol-
tare pentru Biotehnologii în Horticultură 
Ştefănești - Argeș organizează, în data de 
16.12.2019, ora 9, la sediul său din orașul 
Ştefănești, Str. Fitotronului, nr. 50, jud. 
Argeș, concurs de recrutare, pentru 
ocuparea următoarelor posturi, pe o peri-
oadă determinată de 12 luni: 1) Auditor 
intern; 2) Inspector resurse umane; 3) 
Inspector Achiziții publice; 4) Economist - 1 
post; 5) Asistent II - 1 post; 6) Muncitor 
calificat I/mecanic agricol - 1 post; 7) Paznic 
- 1 post. Locul desfășurării concursului: la 
sediul INCDBH Ştefănești - Argeș, Sector - 
Complex Fitotronic, Str. Fitotronului, nr. 50, 
în data 16.12.2019, ora 9. Înscrierea la 
concurs: se face până la data de 03.12.2019 
- ora 14:00, la Secretariatul institutului, Loc. 
Ştefănești, Şos. București-Pitești, nr. 37, jud. 
Argeș. Informații cu privire la actele nece-
sare pentru participarea la concurs și tema-
tica concursului se pot obţine de la Institutul 
Național de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Biotehnologii în Horticultură Stefănești - 
Argeș, sediul în Localitatea Ştefănești, Şos. 
București-Pitești, nr. 37, jud. Argeș, 
Compartiment Resurse umane. Relaţii supli-
mentare se pot obţine și la telefon 
0248/266.838 sau 0740313695.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical laborator 
anatomie patologică, nivel studii PL -peri-
oadă nedeterminată; -1 (un) post asistent 
medical Clinica chirurgie generală I, nivel 
studii PL, vechime în specialitate minim 6 
luni -perioadă nedeterminată; -1 (un) post 
îngrijitoare Clinica ORL, nivel studii G 
-perioadă nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de naștere, de 
căsătorie; -copie acte studii și alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -certificat de integritate comportamen-
tală; -adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului European și 
domiciliul în România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta-limită 
reglementată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exercițiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare abilitate; 
-îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, 
de vechime sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante și temporar vacante, 
conform Ordinului MS nr.1470/2011: 
-diplomă de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale 

prin echivalare conform HG 797/1997; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -10 decem-
brie 2019, ora 10.00 -proba scrisă; -12 decem-
brie 2019, ora 10.00 -interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs: 15 
noiembrie 2019, ora 15.00. Relaţii suplimen-
t a r e :  c o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.64, cu 
sediul în localitatea Galați, str.Brăilei, nr.226, 
judeţul Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
-numele funcției: îngrijitor grupă preșcolari; 
-număr posturi: 0.5 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 09.12.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
10.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minim studii 
liceale; -vechime: minim 10 ani. 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 unității: Grădinița 
cu Program Prelungit Nr.64 Galați. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.64, Galați, str.Brăilei, 
nr.226,  te lefon:  0236.446.345,  fax: 
0236.446.345, e-mail: gradinita64gl@yahoo.
com.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Olt, cu sediul în localitatea Slatina, str.
Nicolae Bălcescu, nr.2, județul Olt, în 
temeiul art.38 alin.(1) lit.a) din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin Hotărarea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare,  anunță amânarea 
concursului pentru ocuparea postului vacant 
de referent, treapta IA, repartizat pe peri-
oadă determinată, pentru implementarea 
Programului Național de Cadastru și Carte 
Funciară, corespunzător funcţiilor contrac-
tuale de execuţie din cadrul Serviciului 
Cadastru -Biroul de Înregistrare Sistema-
tică, cu încadrare pe perioadă determinată 
de 36 de luni, organizat inițial: -Proba scrisă 
în data de 26 noiembrie 2019, ora 12.00; 
-Proba interviu în data 29 noiembrie 2019, 
ora 10.00, astfel: -Proba scrisă în data de 17 
decembrie 2019, ora 12.00, -Proba interviu în 
data 20 decembrie 2019, ora 10.00. Prin acest 
anunț venim în completarea celui publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr.1292/04.11.2019, paginile 6 și 7, cod 
231.357.  Restul  anunțului  rămâne 
neschimbat.

l Institutul Național de Endocrinologie 
„C.I.Parhon”, cu sediul în București, b-dul 
Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante, perioadă nede-
terminată, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: Secția Cl.de Endocrinologie II 
„Patologia Tiroidei de Corelație”: -1 (unu) 
post infirmieră, nivel studii G, vechime 6 
luni în activitate,  perioadă nedeterminată; 
Secția Cl.de Endocrinologie IV „Patologie 
Suprarenală și a Metabolismului Osos”: -1 
(unu) post infirmieră, nivel studii G, vechime 
6 luni în activitate, perioadă nedeterminată; 
Secția Cl.de Endocrinologie V „Infertilitate 
și Patologie Gonadică”: -2 (două) posturi 
infirmieră, nivel studii G, vechime 6 luni în 
activitate, perioadă nedeterminată; Secția 
Cl. de Endocrinologie VI „Patologie Hipofi-
zară și Neuroendocrină”: -2 (două) posturi 
îngrijitoare, nivel studii G, fără vechime, 
perioadă nedeterminată; Secția Cl.VII 
„Endocrinologie Pediatrică”: -1 (unu) post 
îngrijitoare, nivel studii G, fără vechime, 
perioadă nedeterminată; Secția Chirurgie 
Endocrină: -2 (două) posturi asistent 
medical principal generalist, nivel studii S, 
vechime 5 ani ca asistent medical, perioadă 
nedeterminată; -1 (unu) post asistent 
medical principal generalist, nivel studii PL, 
vechime 6 luni ca asistent medical, perioadă 
nedeterminată; -1 (unu) post infirmieră, 
nivel studii G, vechime 6 luni în activitate, 
perioadă nedeterminată; -2 (două) posturi 
îngrijitoare, nivel studii G, fără vechime, 
perioadă nedeterminată; Secția ATI: -1 
(post) asistent șef, asistent medical principal 
generalist, nivel studii S, vechime 5 ani ca 
asistent medical, perioadă nedeterminată; -1 
(unu) post asistent medical generalist prin-
cipal, nivel studii PL, vechime 5 ani ca asis-
tent medical, perioadă nedeterminată; -1 
(unu) post asistent medical generalist, nivel 
studii PL, vechime 6 luni ca asistent medical, 
perioadă nedeterminată; -2 (două) posturi 
infirmieră nivel studii G, vechime 6 luni în 
activitate, perioadă nedeterminată; Compar-
timent Terapie Izotopică: -1 (unu) post 
infirmieră debutant, nivel studii G, fără 
vechime, perioadă nedeterminată; Farmacie: 
-1 (unu) post îngrijitoare, nivel studii G, fără 
vechime, perioadă nedeterminată; Bloc 
Operator: -1 (unu) post infirmieră, nivel 
studii G, vechime 6 luni în activitate, peri-
oadă nedeterminată; Laborator Analize 
Medicale: -2 (două) posturi îngrijitoare, nivel 
studii G, fără vechime, perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura la sediul 

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

  Subscrisa S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin lichidator judiciar 
Licev Grup SPRL,  vă face cunoscut faptul că în data de 20.11.2019, ora 11, va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl. A2, parter, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea imobilului aparținând debitoarei, respectiv 
Hală cu teren, situat în localitatea Caransebeș, la prețul de 42.750 euro + TVA  
(daca e cazul).
  În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde, licitatia se va relua in 
aceleaşi condiţii în: 27.11.2019, 04.12.2019, 11.12.2019, 18.12.2019, la aceeaşi ora.
 Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 300 lei. Data limită de  cumpărare a caietului de sacini și încrierea la 
licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este 
de 10% din prețul de pornire al licitației.
  Informații suplimentare: telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judi-
ciar. 
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unității din b-dul Aviatorilor, nr. 34-38, 
conform calendarului următor: -Selecția 
dosarelor: 2 decembrie 2019; -Proba scrisă: 9 
decembrie 2019; -Probă practică: 13 decem-
brie 2019; -Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 29 noiembrie 2019, ora 
14.00. Relații suplimentare: Serviciul 
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258. 

l Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, cu 
sediul în Bacău, str.Venus, nr.16, județul 
Bacău, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014: denumirea postului: 
bucătar post vacant, contractual, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii şi certificat de calificare în domeniu; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 2 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba interviu în 
data de 9 decembrie 2019, ora 10.00, la 
sediul instituției; -proba practică în data de 
10 decembrie 2019, ora 10.00, la sediul GPP 
Crai Nou, din str. Aprodu Purice, nr.11A. 
Data-limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: tel.0334.405.225.

l Direcția Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranța Alimentelor Vâlcea organizează în 
data de 09.12.2019, ora 10.00 (proba scrisă), 
concurs pentru ocuparea postului contrac-
tual de casier, conform OG nr.42/2004, 
vacantă în structura instituției, pe durată 
determinată, iar data susținerii interviului va 
fi anunțată după proba scrisă, având loc în 
maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea 
primei probe. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, la secre-
tariatul instituției şi vor conţine documentele 
menționate la art.6 alin.1 lit.a-g din HG 
nr.286/2011. Solicitanții trebuie să facă 
dovada studiilor medii şi să aibă o vechime 
în specialitatea funcției de minim 5 ani. 
Relaţii suplimentare şi bibliografia privind 
desfăşurarea concursului se pot obține de la 
Compartimentul Resurse Umane, persoană 
de  contact :  cons . jur.Pătruț  Elena, 
tel.0350.409.951 sau 0250.713.819.

l Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 
cu sediul în localitatea Târgovişte, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr.15, judeţul 
Dâmboviţa, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
vacante, conform HG nr.286/23.03.2011: 
1.expert orgă, gradul profesional II -1 post, 
perioadă nedeterminată, nivel de execuţie, 
în cadrul Compartimentului Școala Popu-
lară de Arte „Octav Enigărescu”; 2.referent 
asistenţă metodică în teritoriu, gradul 
profesional debutant -1 post, perioadă 
nedeterminată, nivel de execuţie, în cadrul 
Compartimentului Strategii, Monitorizare, 
Informare Culturală şi Asistenţă în Teri-
toriu. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă: -pentru postul de expert orgă 
-în data de 9 decembrie 2019, ora 12.00; 
-pentru postul de referent asistenţă meto-
dică în teritoriu -în data de 9 decembrie 
2019, ora 9.00; -Proba practică pentru 
postul de expert orgă se va desfăşura în 
data de 12 decembrie 2019, ora 14.00; 
-Proba interviu va avea loc în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise sau practice, iar data şi 
ora susţinerii interviului se vor afişa o dată 
cu rezultatele la proba scrisă/practică. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Expert orgă: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul muzică; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 6 luni; -Modul pedagogic. 2.Referent 
asistenţă metodică în teritoriu: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României,  Partea a III-a, la sediul 
Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa. 
Relaţii suplimentare la sediul Centrului 
Judeţean de Cultură Dâmboviţa, persoană 
de contact: Mihaela Constantinescu, 
telefon/fax: 0245.613.112, e-mail: office@
cjcd.ro

l Unitatea de Asistenţă Medico-Socială 
Rucăr, cu sediul în localitatea Rucăr, str.
Aleea Spitalului, nr.36A, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: -numele 
funcţei: Infirmieră; -număr posturi: 1. 
Condiţii specifice: -şcoală generală; -curs de 
infirmiere organizat de Ordinul Asistenților 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România sau curs organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii; -6 luni vechime în 
activitate; Brancardier; -număr posturi: 1. 
Condiţii specifice: -studii medii; -fără 
vechime. Îngrijitor curăţenie; -număr 
posturi: 1. Condiţii specifice: -studii medii; 
- f ă r ă  v e c h i m e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 09.12.2019, 
ora 13.00; -Interviul va avea loc la data de 
11.12.2019, ora 11.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Unităţii de Asistență Medico-Socială 
Rucăr. Relaţii suplimentare la sediul Unităţii 
de Asistenţă Medico-Socială Rucăr, persoană 
de contact: Sandu Cătălin, telefon: 
0248.542.200, 0722.639.252, între orele 
10.00-12.00.

l Spitalul Orăşenesc Făurei, cu sediul în 
localitatea Făurei, str.Păcii, nr.6, județul 
Brăila, organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractual vacante de muncitor 
III- bucătar, post vacant, perioadă nedeter-
minată: un post- la Blocul Alimentar, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Poba scrisă în data de 
09.12.2019, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 11.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: Muncitor III 
-bucătar: -acte de studii (calificare) pentru 
meseria de bucătar; -3 ani vechime în 
meseria de bucătar. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făurei, str.Păcii, 
nr.6. Relații suplimentare la sediul: Compar-
timentul RUNOS al spitalului, persoană de 
contact:  Smochina Lucica,  telefon: 
0239.661.390, fax: 0239.661.332, e-mail: 
spit_or_faurei@yahoo.com

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, str.Libertății, nr.1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractual vacante: -2 posturi 
brancardieri în cadrul secției UPU- Alexan-
dria; -2 posturi brancardieri în cadrul CPU 
Videle. Condiții specifice de participare la 
concurs pentru postul de brancardieri: 
-Condiţii de studii: şcoală generală; -Condiţii 
de vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 09.12.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data şi ora inter-
viului vor fi anunțate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului şi 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare 
la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la tele-
fonul: 0247.306.723.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Prahova, cu sediul în localitatea 
Ploieşti, str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova, 
anunţă amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea posturilor 
contractual vacante de referent, treapta I, şi 
referent, treapta IA, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 26.11.2019, ora 10.00, 
-Proba interviu în data de 29.11.2019, ora 
10.00, astfel: -Proba scrisă în data de 
16.12.2019, ora 10.00, -Proba interviu în data 
de 19.12.2019, ora 10.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, număr 
1292/04.11.2019, pagina 7, cod 231.364.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Prahova, cu sediul în localitatea 
Ploieşti, str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova, 
anunţă amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual vacant de consilier juridic, 
gradul II, organizat iniţial: -Proba scrisă în 
data de 26.11.2019, ora 10.00, -Proba 
interviu în data de 29.11.2019, ora 10.00, 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.12.2019, 
ora 10.00, -Proba interviu în data de 
19.12.2019, ora 10.00. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, număr 
1292/04.11.2019, pagina 8, cod 231.385. 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu sediul în 
localitatea Lipova, strada Aurel Vânătu, 
nr.11, judeţul Arad,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de infirmieră debutantă: 1 post, 
c o n f o r m  H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 09.12.2019, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
09.12.2019, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: şcoală gene-
rală; -vechime: fără vechime. 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 Spitalului Orăşenesc Lipova. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Lipova, str.A.Vânătu, nr.11, jud.
Arad, persoană de contact: Chisan Simona, 
telefon: 0257.563.047, fax: 0257.563.047, 
e-mail: spital.lipova@gmail.com

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, de asistent 
medical debutant -specialitatea BFT în 
cadrul Laboratorului Recuperare, Medicină 
Fizică şi Balneologie al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Condiții specifice 
necesare în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale: -studii 
-diplomă de şcoală postliceală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
sanitare prin echivalare -specialitatea BFT. 
Calendar concurs: -9.12.2019, ora 12.00 
-proba scrisă; -11.12.2019, ora 12.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS şi 
Contencios al Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului şi 
vor cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie după certificatul 
de naştere, căsătorie, naştere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -autorizație de 
liberă practică şi asigurare de răspundere 
civilă profesională (malpraxis) pe anul în 
curs; -copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fişa medicală -fişa de aptitudini 
medicina muncii; -curriculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă acolo 
unde este cazul; -cazier judiciar; Taxă 
concurs: 100 Lei. Nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică şi 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 Amy Development International SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 5, Bulevardul 
Națiunile Unite, nr.1, Birou A4 -Ansamblul 
Gemenii Sitraco, bloc 108A, etaj 4, 
J40/13027/01.10.2019, CUI: 41705319, anga-
jează secretară, cod COR 412001. Cerințe: 
studii superioare; experiență 5 ani în dome-
niul secretariatului; capacitate bună de 
analiză şi sinteză a informațiilor; limba 
engleză şi limba arabă, scris şi vorbit la nivel 
avansat; flexibilitate/adaptabilitate/rezis-
tență la stres/muncă în echipă. Cei interesați 
pot depune CV-ul, însoțit de actele de studii 
şi scrisoarea de intenție, pe adresa de e-mail: 
avocatalatar@gmail.com, până pe data de 
18.11.2019, inclusiv. Selecția va avea loc în 
data de 19.11.2019 şi se va face în baza docu-
mentelor transmise prin e-mail.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt organizează în data 
de 10.12.2019 (proba scrisă) şi în data de 
13.12.2019 (interviul) concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarelor posturi vacante de 
execuție, aferente categoriei personalului 
contractual, după cum urmează: Complex 
Servicii Persoane Adulte Slatina: A.Centrul 
de îngrijire şi asistenţă: Infirmieră, nivel 
studii G, treaptă profesională debutant, 1 
post. Condiții generale: -candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -minim studii generale; -certificat 
de calificare în meseria de infirmieră/adeve-
rință că este înscris la un curs de calificare 
în meseria de infirmieră sau declaraţie pe 
propria răspundere că va urma un curs de 
calificare în meseria de infirmieră în situ-
aţia promovării concursului. Îngrijitor, 
nivel studii G, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -minim studii 
generale; -vechime minim 6 luni în muncă. 
Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă 
profesională III, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii gene-
rale/medii cu calificare în oricare din dome-
niile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, 
fochist, dovedită cu acte; -autorizaţie 
ISCIR emisă de ISCIR sau de un agent 
economic autorizat ISCIR -numai pentru 
muncitor calificat fochist; -vechime minim 
6 luni într-o funcţie calificată. Muncitor 
necalificat, nivel studii G, treaptă profesio-
nală I, 2 posturi. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii  specifice: -studii generale; 
-vechime minim 6 luni în muncă. Muncitor 
necalificat, nivel studii G, treaptă profesio-
nală II, 1 post. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii  specifice: -studii generale. 
B.Cămin pentru persoane vârstnice: Infir-
mieră, nivel studii G, treaptă profesională 
debutant, 2 posturi. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -minim studii 
generale; -certificat de calificare în meseria 
de infirmieră/adeverință că este înscris la 
un curs de calificare în meseria de infir-
mieră sau declaraţie pe propria răspundere 
că va urma un curs de calificare în meseria 
de infirmieră în situaţia promovării concur-
sului. C.Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu: Infir-

mieră, nivel studii G, treaptă profesională 
debutant, 1 post. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -minim studii generale; 
-certificat de calificare în meseria de infir-
mieră/adeverință că este înscris la un curs 
de calificare în meseria de infirmieră sau 
declaraţie pe propria răspundere că va 
urma un curs de calificare în meseria de 
infirmieră în situaţia promovării concur-
sului. Complex Servicii Persoane Adulte 
Corabia: A.Centrul de îngrijire şi asistenţă: 
Infirmieră, nivel studii G, 1 post. Condiții 
generale: -candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: -minim 
studii generale; -certificat de calificare în 
meseria de infirmieră/adeverință că este 
înscris la un curs de calificare în meseria de 
infirmieră sau declaraţie pe propria răspun-
dere că va urma un curs de calificare în 
meseria de infirmieră în situaţia promovării 
concursului; -vechime minim 6 luni în 
muncă. B.Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu: Îngrijitor, 
nivel studii G, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -minim studii 
generale; -vechime minim 6 luni în muncă. 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Șopârliţa: 
Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă 
profesională IV, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii gene-
rale/medii cu calificare în oricare din dome-
niile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, 
fochist, sau în meseria de „Agent dezin-
fecție, deratizare, dezinsecție”, dovedită cu 
acte sau dovada înscrierii la cursuri de 
calificare în unul din domeniilor mențio-
nate; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR 
sau de un agent economic autorizat ISCIR 
-numai pentru muncitor calificat fochist. 
Îngrijitor, nivel studii G, 3 posturi. Condiții 
generale: -candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: -minim 
studii generale; -vechime minim 6 luni în 
muncă. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Spineni: Instructor de ergoterapie, nivel 
studii M, 1 post. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat/studii medii de specialitate 
absolvite cu diplomă/documente care să 
ateste absolvirea de cursuri de pregătire/
perfecționare/specializare în terapie ocupa-
țională şi ergoterapie sau dovada înscrierii 
la un astfel de curs; -vechime minim 6 luni 
într-o funcție cu nivel de studii medii. 
Inspector de specialitate, nivel studii S, 
grad profesional I, 1 post. Condiții gene-
rale: -candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime minim 3 ani şi 6 luni în 
specialitatea studiilor. Cămin pentru 
Persoane Vârstnice Fălcoiu: Infirmieră, 
nivel studii G, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i - cadru  aprobat  pr in  HG 
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nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -minim studii 
generale; -certificat de calificare în meseria 
de infirmieră /adeverință că este înscris la 
un curs de calificare în meseria de infir-
mieră sau declaraţie pe propria răspundere 
că va urma un curs de calificare în meseria 
de infirmieră în situaţia promovării concur-
sului; -vechime minim 6 luni în muncă. 
Funcționar, nivel studii M, 1 post. Condiții 
generale: -candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
HG nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: -studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
minim 6 luni într-o funcție cu nivel de 
studii M. Centrul de Recuperare și Reabili-
tare Caracal: Inspector de specialitate, 
nivel studii S, grad profesional debutant, 1 
post. Condiții generale: -candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă. Maga-
ziner, nivel studii M, treaptă profesională 
debutant, 1 post. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat. Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională Drăgănești-Olt: 
Psiholog, nivel studii S, grad profesional 
stagiar, 1 post. Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul „Psihologie”, specializarea 
„Psihologie”; -atestat pentru exercitarea 
profesiei de psiholog, grad profesional 
stagiar. Instructor de educație, nivel studii 
M, treaptă profesională debutant, 1 post. 
Condiții generale: -candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute 
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat. Asis-
tent medical, nivel studii PL, grad profesi-
onal debutant, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i -cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii postli-
ceale, absolvite cu certificat, în profesia de 
„Asistent medical generalist”; -certificat de 
membru OAMGMAMR pentru exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist. 
Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă 
profesională IV, 1 post. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 al Regula-
mentu lu i -cadru  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii gene-
rale/medii cu calificare în oricare din dome-
niile: tâmplar, instalator, electrician, 
zugrav, fochist, sau în meseria de „Agent 
dezinfecție, deratizare, dezinsecție”, dove-
dită cu acte sau dovada înscrierii la cursuri 
de calificare în unul din domeniilor menți-
onate; -autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR 
sau de un agent economic autorizat ISCIR 
-numai pentru muncitor calificat fochist. 
II.Calendarul de desfășurare a concursului: 
-Locul desfășurării concursului: Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Olt, municipiul Slatina, strada 
Drăgănești, nr.7, judeţul Olt. -Perioada și 

locul depunerii dosarelor: 15.11.2019-
28.11.2019, zilnic, între orele 08.00-16.30, 
iar în zilele de 15.11.2019 și 22.11.2019, 
între orele 08.00-14.00, la secretariatul 
DGASPC Olt. -Perioadă selecție dosare: 
29.11.2019-02.12.2019. Rezultatele selec-
tării dosarelor de înscriere se afișează la 
sediul și pe pagina de internet a instituției 
în termen de o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului prevăzut la pct. II, lit.„c”. 
-Data și ora desfășurării probei scrise: 
10.12.2019, ora 10.00. -Data și ora desfășu-
rării interviului: 13.12.2019, ora 10.00. 
Condiţiile de participare la concurs, biblio-
grafia și actele necesare înscrierii vor fi 
afișate la sediul DGASPC Olt și pe site-ul: 
www.dgaspc-olt.ro. Secretariatul comisiei 
de concurs este asigurat de doamnele 
Mitrică Elena-Liliana și Ştefan Dana 
Viorica din cadrul Biroului Management 
Resurse Umane, tel.0372.713.562, int.35.

l Comuna Ciurea, judeţul Iași, cu sediul în 
satul Ciurea, comuna Ciurea, judeţul Iași, 
organizează concurs, în condiţiile prevăzute 
de HG nr. 286/2011, pentru ocuparea, pe 
perioadă  nedeterminată, a următoarelor 
posturi de natură contractuală: A) În cadrul 
Centrului de zi “Sfântul Nicolae” din satul 
Lunca  Cetățuii: -1 (un) post de Muncitor 
Calificat (Bucătar). B) În cadrul Creșei din 
satul Lunca Cetățuii: -2 (două) posturi de 
Muncitor Calificat (Îngrijitor/ Infirmier). C) 
În cadrul Centrului de zi “Scufiţa Roșie” din 
satul Picioru  Lupului: -1 (un) post de 
Muncitor Calificat (Îngrijitor). D) În cadrul 
Centrului de zi “Dumbrava Minunată” din 
satul Dumbrava: -1 (un) post de Muncitor 
Calificat (Îngrijitor). E) În cadrul Centrului 
de zi “Sfântul Stelian” din satul Ciurea: -1 
(un) post de Muncitor Calificat (Îngrijitor); 
-1 (un) post de Muncitor Calificat (Fochist). 
F) În  cadrul Primăriei comunei Ciurea- 
aparat propriu  Primar: -1 (un) post de 
Inspector Cadastru în cadrul Biroului de 
Urbanism, Cadastru și Amenajarea  Terito-
riului; -1 (un) post de Conducător Auto; -1 
(un) post de Muncitor Calificat (Fochist); -1 
(un) post de Conducător Auto Microbuz 
Şcolar. G) În cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Ciurea: -1 (un) 
post de Conducător Autospecială de stins 
incendii. H) În cadrul Serviciului de Gospo-
dărie Comunală Ciurea: -7 (șapte) posturi 
de Muncitor Necalificat (salubrizare); -1 
(un) post de Muncitor Calificat (sudor). 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă: 09.12.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică: 11.12.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să  
îndeplinească următoarele condiţii: A) 
Condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
HG nr. 286/2011: B) Condiţii specifice  
posturilor: -pentru  postul  de  Bucătar în 
cadrul Centrului de zi “Sfântul Nicolae” din 
satul Lunca Cetățuii- candidaţii trebuie să 
facă dovada absolvirii a minim 10 clase 
primare/ școală  profesională și a  unor 
cursuri de  specializare  în  meseria de 
bucătar/ ajutor bucătar și cu o vechime de 
minim 5  ani în câmpul muncii. -pentru 
posturile de  Muncitor Calificat (Îngrijitor)  
în  cadrul  Creșei din satul Lunca Cetățuii, 
Centrului  de zi “Scufiţa Roșie” din satul  
Picioru  Lupului ,  Centrului  de z i 
,,Dumbrava Minunată” din satul Dumbrava  
și Centrului de zi ,,Sfântul Stelian” din satul 
Ciurea -candidaţii  trebuie să facă dovada 
absolvirii a minim 10 clase primare/ școală  
profesională sau a unor cursuri de infir-
mieră/ îngrijitoare și cu o vechime de minim 
2 ani în câmpul muncii. -pentru posturile de 
Muncitor Calificat (Fochist) din cadrul 
Centrului  de zi “Sfântul Stelian” din satul 
Ciurea, precum și din cadrul Primăriei 
comunei Ciurea- aparat propriu  Primar 
candidaţii trebuie să facă dovada absolvirii 
studiilor  medii cu diploma de bacalaureat  
sau  școală  profesională, să prezinte  Certi-
ficat de calificare în meseria de fochist și cu 
o vechime de minim 5 ani în câmpul muncii. 
-pentru postul de Conducător Auto din 
cadrul Primăriei comunei Ciurea- aparat 
propriu Primar candidaţii trebuie să facă 

dovada absolvirii a minim 10 clase primare/ 
școală profesională, să deţină permis de 
conducere categoria B și să aibă o vechime 
în această specialitate de minim  3  ani. 
-pentru postul de Conducător Auto 
Microbuz Şcolar din cadrul Primăriei 
comunei Ciurea- aparat  propriu  Primar 
candidaţii trebuie să facă dovada absolvirii a 
minim 10 clase  primare/ școală profesio-
nală, să deţină permis de conducere catego-
riile B, BE, C, CE , D, DE și E și să aibă o 
vechime în această specialitate de minim 3 
ani. -pentru postul de Conducător Autospe-
cială de stins incendii din cadrul Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ciurea 
candidaţii trebuie să facă dovada absolvirii a 
minim 10 clase primare/ școală profesională, 
să deţină permis de conducere categoriile B, 
C, E, D și să aibă o vechime în această speci-
alitate de minim 3 ani. -pentru postul de 
Inspector Cadastru în cadrul Biroului de 
Urbanism,  Cadastru și Amenajarea Terito-
riului  din  Primăria Ciurea candidaţii 
trebuie să facă  dovada absolvirii studiilor 
superioare de lungă/ scurtă durată, cu 
diplomă de licenţă, în specialitatea “măsu-
rători terestre și cadastru” și să aibă o 
vechime în această specialitate de minim 3 
ani. -pentru posturile de Muncitor Necali-
ficat (salubrizare) din cadrul Serviciului de 
Gospodărie Comunală Ciurea candidaţii 
trebuie să facă  dovada absolvirii claselor 
primare, fără vechime. -pentru postul de 
Muncitor Calificat (sudor) din cadrul Servi-
ciului de Gospodărie Comunală Ciurea, 
candidaţii trebuie să facă dovada  absolvirii 
studiilor medii sau școală profesională ori să 
prezinte Certificat de absolvire cursuri de 
perfecţionare în meseria de sudor și cu o 
vechime de minim 7 ani în câmpul muncii. 
Candidaţii  vor depune  dosarele de partici-
pare la concurs până la data 29.11.2019, ora 
14.00, la sediul Primăriei comunei Ciurea, 
judeţul Iași. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la camera 8 din sediul Primăriei 
comunei Ciurea, persoana de contact 
Mercaș Robert, telefon /fax 0232296260.

l Primăria Orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează: 1. Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent- Comparti-
ment evidenţa persoanelor- Serviciul Public 
Comunitar Local pentru Evidenţa Persoa-
nelor: -Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării prezentei funcţii publice vacante: 1 
an; 2. Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant- Serviciul Registrul agricol, 
cadastru, agricultură și spaţiul locativ- 
Compartiment cadastru: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -fără vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidatii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art. 465 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. Conform  art. 49 alin. 
(1) din H.G. 611/2008, dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru- compartiment registra-
tură, în termen de 20 de zile de la data 
publicării în, Monitorul Oficial partea a 
III-a. Concursurile de recrutare se vor 
desfășura la sediul Primăriei oraș Braga-
diru- Ilfov și constă în 3 probe succesive, 
după cum urmează: a) selecţia dosarelor de 
înscriere, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; b) proba scrisă, 
16.12.2019 orele 10:00. c) interviul, se 
susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Anunţul, bibliografia și 
tematica de concurs sunt afișate la avizierul 
unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Oraș Bragadiru, la telefon 021/4480795 sau   
e.mail: resurseumane@primariaorasbraga-
diru.ro. Persoana de contact- Oanta Monica 
Georgiana, consilier.

l Şcoala Gimnazială ”Ioan Bădescu” cu 
sediul în Popești- Leordeni, strada Şcolii 
nr.6, județul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat și completat de H.G.1027/2014, în 
cadrul Şcolii Gimnaziale ”Ioan Bădescu”: 1. 
Administrator Patrimoniu- 1 normă- post 
vacant contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: Studii superioare 
de specialitate; -vechime în muncă: minim 3 
ani.  2. Îngrijitor -1 normă- post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: Studii generale sau studii 
medii; -vechime în muncă: minim 3 ani.  
Concursul va avea loc la sediul Şcolii 
Gimnaziale Ioan Bădescu, strada Şcolii, 
nr.6,  Popești-Leordeni, județul Ilfov, astfel: 
-Proba scrisă- 11.12.2019 ora 12,00; -Proba 
practică- 12.12.2019 ora 12,00 și  Interviu- 
12.12.2019 ora 15,00. Data limită până la 
care candidații vor depune dosarul de 
concurs este 6 decembrie 2019. Date de 
contact: tel. 021.361.40.24.

CITAŢII
l Tănase Gheorghe cheamă în judecată pe 
pârâta Ursu Lacramioara domiciliata în Iași 
strada Tutea Petre nr. 22 bloc 832 parter, 
scara B etaj 1 în procesul de pretenții, dosar 
nr. 19817/245/2019 al Judecătoriei Iași, 
complet C 17, sala 4, ora 8.00 pentru data de 
7.01.2020.

l Se citează pârâtul Budică Daniel, la Jude-
cătoria Făgăraș, sala civil, ptr. data de 22 
ianuarie 2020, ora 8:30, în proces cu 
Comuna Şercaia, pentru Fond Funciar, 
dosar nr. 1503/226/2019.

l Pârâții Pețenchea Mona, Pețenchea 
Simona, Pețenchea Ioana, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Cuciureanu Doru, Pețenchi 
Paul, Pețenchi Oana Daniela, Onofrei 
Constantin, Prisecaru Mariana Dorina, 
Onofrei Ilie, Onofrei Ioan, Pețenchea 
Magdalina, sunt citați la Tribunalul Boto-
șani la termenul din 04.12.2019, ora 8.30, în 
dosar nr.10889/193/2008* având ca obiect 
recurs fond funciar și anulare acte, în 
contradictoriu cu recurenta Albotă Livia.

l Se citează eventualii succesibili/moșteni-
tori pentru a participa la dezbaterea succesi-
unii defunctei Drăghici Maria, decedată la 
data de 04 decembrie 2018, cu ultimul 
domiciliu în sat Feldioara (comuna Feldi-
oara), str. Octavian Goga, nr. 174, județ 
Brașov. Dezbaterea va avea loc la data de 
28.11.2019, ora 16.00, în cadrul Societății 
Profesionale Notariale Marin Ion și Ion 
Cătălin din localitatea Feldioara, str. Octa-
vian Goga, nr.129, județ Brașov.

l Numitul Stroiescu Adrian Anton, cu 
ultimul domiciliu în București, Şos.Mihai 
Bravu, nr.311, bl.SB1, sc.2, ap.53, sect.3, este 
citat la Judecătoria Ploiești pe data de 
02.12.2019, ora 8.30, CCiv.21, în calitate de 
pârât în dosar nr.2681/281/2018.

l Subsemnatul Giglietti Bruno, în calitate 
de administrator statutar al debitoarei 
Sempre Giglio SRL- în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, este chemat să se 
prezinte în data de 03.12.2019 la Tribunalul 
Satu Mare, sala 12, complet C4fond, ora 
9.00, în calitate de pârât în dosarul 
nr.3566/83/2017/a1, în proces cu Sempre 
Giglio SRL, prin lichidator judiciar Euro 
Insolv Sprl, având ca obiect atragerea 
răspunderii pentru intrarea în insolvență.

DIVERSE
l Obesterescu Elena, loc.Lăpușnicu Mare, 
nr.253, jud.Caraș-Severin, dobândire prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imob.nr.253 curte și grădină în 
suprafață de 770mp.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al Silper 
Construct SRL desemnat prin hotararea din 
data de 06.11.2019, pronuntata de Tribu-
nalul Prahova Sectia a II-a Civila, de 
Contencios Admministrativ Si Fiscal, in 
dosar nr. 4398/105/2019, notificã deschiderea 
procedurii generale de insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva Silper 
Construct SRL cu sediul in Loc. Urlaţi, Oraș 
Urlaţi, Str. 1 MAI, Nr. 136, Judet Prahova, 
CUI 22871188, nr. de ordine in registrul 
comertului J29/3172/2007. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva SILPER CONSTRUCT 
SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Prahova Sectia a II-a Civila, de Contencios 
Admministrativ Si Fiscal, cu referire la 
dosarul nr. 4398/105/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorul 20.12.2019; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 10.01.2020; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 05.02.2020; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credito-
rilor 15.01.2020, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 25.11.2019, 
ora 14.00 la sediul administratorului judi-
ciar.

l În cadrul proiectului “BIOROBOTIC-
S4ALL: Ingineria viitorului” susținut de 
Fundația Comunitară București- Fondul 
Ştiințescu, în data de 15 noiembrie 2019, 
orele 14.00-16.00, se va organiza la Facul-
tatea de Inginerie Electrică un concurs de 
programare a roboților pentru elevii Cole-
giului Național „Sfântul Sava” și ai Liceului 
Tehnologic „Nikola Tesla”.

l Bucur SA informează investitorii că 
Raportul trimestrial la 30.09.2019, întocmit 
in conformitate cu prevederile Legii 
nr.24/2017 și ale Regulamentului ASF 
nr.5/2018, este disponibil și poate fi vizua-
lizat de persoanele interesate, începând cu 
data de 14.11.2019, prin Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, website-ul http://
www.bvb.ro la simbolul BUCV, cât și pe 
website-ul http://bucurcom.ro, secțiunea 
„Acționariat- Documente. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul societăţii, 
tel.021.323.67.30; fax: 021.323.67.36; e-mail 
office@bucurcom.ro

l S.C. Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L 
cu sediul in Constanta, Bv. Aurel Vlaicu nr. 
123 A, Jud. Constanta, anunta publicul 
interesat asupra depunerii Fisei de prezen-
tare si declaratie in scopul emiterii autoriza-
tiei de mediu pentru reglementarea 
activitatii desfasurate la terti. Informaţii 
privind impactul asupra mediului al activi-
tăţii pentru care se solicita autorizaţia de 
mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana 
joi, intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 - 14.00, la sediul Agentiei Natio-
nale Pentru Protectia Mediului, str. Splaiul 
Independentei, nr. 294, Corp B, Sector 6, 
Bucuresti. Observatiile, sugestiile si/ sau 
propunerile publicului se primesc in scris la 
sediul A.N.P.M. Bucuresti.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1701/246/2019 privind pe reclamanta Mati 
Cornleia domiciliata in sat Bochia, str. 2, nr. 
70, com. Beliu, jud. Arad, in contradictoriu 
cu paratii Blaj Ioan-Cornel domiciliat in sat 
Maraus nr. 149, com. Craiva, jud. Arad si 
Coras Elena-Ana domiciliata in sat selistea 
nr. 132 com. Carand, jud. Arad, avand ca 
obiect uzucapiune si iesire din indiviziune, 
care solicita inscrierea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra cotei de 6/18 
parti de sub B5si B6 privind imobilul inscris 
in cf nr. 289 Bochia cu nr top 43 compus din 
gradina in intravilan in suprafata de 1688 
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mp si nr top 44 compus din casa cu nr adm. 
Vechi 17, nr. adm. Nou 70 si curte in intravila 
in suprafata de 680 mp a proprietarei tabu-
lare de sub b 5 in cota de proprietate de 
3/18parti, Blaj catalina aceeeasi persoana cu 
defuncta ocisiu Catalina, nascuta Blaj, dece-
data la data de 3/18 parti, Borha Lucretia, 
aceeasi persoana cu defuncta Aron Lucretia 
nascuta Borha decedata la data de 
16.02.1994. In urma acesteia, in baza art. 130 
din Drecretul_lege nr. 115/1938, sunt somati 
toti cei interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoarcere in caz 
contrar, in termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la solutio-
narea cererii. 

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 
SRL intenționează să încheie un contract de 
achiziție publică de lucrări de proiectare, 
furnizare și execuție instalații piscine interi-
oare pentru realizarea contractului având ca 
obiect „Modernizare și reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de atribuire” 
se poate solicita la adresa de e-mail: achi-
zitii@as3-strazi.ro sau la sediul societății, 
din strada Calea Vitan, nr.242, Corp C, etaj 
1, Sector 3, București. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 25.11.2019, ora 10.00.

l S.C Luconfex Impex SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica sau negociera directa stocul de 
marfa constand in materiale de constructii 
la pretul de 43.704 lei plus TVA. Licitatiile 
vor avea loc in zilele de 19, 21 si 22 noiem-
brie 2019, orele 14 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare 
la tel. 0728.878298.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, cu 
sediul in Iași, str. M. Costăchescu nr. 2, cod 
fiscal 4541831, cu respectarea prevederilor 
Ordinului Ministerului Administraţiei și 
Internelor nr. 243 din 28.10.2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
utilizarea unor spaţii af late în adminis-
trarea Ministerului Administraţiei și Inter-
nelor, organizează licitaţie cu strigare 
pentru închirierea parţială a unei clădiri în 
suprafaţă utilă de 38.72 mp în localitatea 
Belcești, din judeţul Iași. Şedinţa de lici-
taţie va avea loc la data de 27.11.2019, ora 
11:00, la sediul Serviciului Logistic situat în 
Iași, str. Titu Maiorescu nr. 6. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta la data 
de 05.12.2019, ora 11,00. Pentru relaţii 
suplimentare puteţi apela la telefon 
0232/301.726.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri: autoutilitara Ford Transit, nr. 
inmatriculare PH-21-DLY, an fabricatie 
2006, la pretul de 1.418 euro; autoutilitara 
F o r d  Tr a n s i t ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-99-TOR, an fabricatie 2000, la pretul 
de 1.347 euro; autoutilitara Ford Transit, 
nr. inmatriculare PH-13-YOS, an fabricatie 
2008, la pretul de 2.124 euro. Bunuri 
mobile valorificate in bloc: expozor placi 
ceramice; hol vigo 311 Fixmobilier; Mobi-
lier; expozoare; mobilier; telefoane Iphone 
7 – 32 GB, la pretul total de 1.799 euro, 
fara TVA Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judi-
c i a r,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 
22.11.2019, ora 12:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 25.11.2019, 

27.11.2019,  29.11.2019,  02.12.2019, 
04.12.2019,  06.12.2019,  09.12.2019, 
11.12.2019, 13.12.2019.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele 
bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC, 
coturi,  chit, suruburi, becuri, aracet, 
grund, baterii sanitare, etc. Lista completa 
a tuturor bunurilor, poate fi consultata in 
anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Pretul de incepere al 
licitatiei este de 108.024 lei, fără TVA. 
Conform hotararii creditorilor, pretul de 
incepere al licitatiei, va fi diminuat cu 10 
%. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 
22.11.2019, ora 14:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 25.11.2019, 
27.11.2019,  29.11.2019,  02.12.2019, 
04.12.2019, 06.12.2019.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local Dobro-
teasa, Comuna Dobroteasa, strada Princi-
pală, nr.95, județul Olt, telefon/fax: 
0249/469.005,  0249/469.010,  e-mail : 
contabil@primariadobroteasa.ro, cod fiscal: 
5102338. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: birou -parter, 
compus din o cameră, în suprafață totală de 
15,92 mp, situat în clădirea „fosta baie 
comunală”, ce aparține domeniului public al 
Comunei Dobroteasa, aflat în administrarea 
Consiliului Local Dobroteasa, situat în sat 
Dobroteasa, strada Principală, nr.54, județul 
Olt, conform H.C.L. nr. 48/16.10.2019 și 
temeiului legal: O.U.G.57/2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secreta-
riat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: de 
la Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Dobroteasa, str.Princi-
pală, nr. 95, județul Olt. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei / exemplar, ce se achită 
cash la casieria Primăriei Comunei Dobro-
teasa. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor:: 06/12/2019, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 09/12/2019, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Dobroteasa, 
Compartimentul Secretariat, str. Principală, 
nr. 95, județul Olt. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publ ică  de  deschidere  a  ofer te lor : 
11/12/2019, ora 11.00, Primăria Comunei 
Dobroteasa, str. Principală, nr. 95, județul 
Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Olt, Slatina, Strada Mănăstirii, nr.2, 

județul Olt, telefon: 0249/414.989, fax: 
0249/437.370, e-mail tribunalul-olt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 14/11/2019.

l România. Județul Sălaj. Comuna Here-
clean. Consiliul Local. Anunț De Licitație. 
A.Informații privind autoritatea contrac-
tantă: denumire oficială: Comuna Here-
clean. Adresă: Hereclean, str.Principală, 
n r. 2 6 ,  j u d e ț u l  S ă l a j ,  Te l e f o n / f a x : 
0260.629.480/ 0260.629.545, CUI:4291581, 
Email: primariahereclean@yahoo.com, Web: 
www.primariahereclean.ro. B.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație. Obiectul procedurii de licitație o 
constituie vânzarea prin licitație publică a 
terenului în suprafață de 450mp aflat în 
domeniul privat a Comunei Hereclean, 
imobilul cu nr. cadastral 53779, înscris în 
cartea funciară 53779 UAT Hereclean. C.In-
formații privind documentația de atribuire. 
Documentația de licitație poate fi ridicată de 
la sediul primăriei comunei Hereclean, 
situat în localitatea Hereclean, str.Princi-
pală, nr.26, județul Sălaj, de la comparti-
mentul secretarul comunei contra sumei de 
250Lei, care se va achita prin numerar la 
casieria primăriei sau virament bancar în 
contul RO24TREZ56121160250XXXXX 
deschis la Trezoreria Zalău. Data limită de 
solicitare a clarificărilor legat de documen-
tația de licitație este cu 10 zile înainte de 
termenul limită de depunere a ofertelor. 
Autoritatea contractantă va transmite 
răspunsurile la solicitările de clarificări la 
toți ofertanții care au cumparat documen-
tația de atribuire până la acel moment. 
Totodată comune Hereclean își rezervă 
dreptul de a nu formula răspunsuri la solici-
tările de clarificări venite după această dată. 
Solicitările de clarificări vor fi adresate 
Primariei Hereclean, în atenția secretarului 
comunei. D.Informații privind ofertele. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
06.12.2019, ora 10.00. Ofertele se vor depune 
la sediul primăriei comunei Hereclean, 
situat în localitatea Hereclean, str.Princi-
pală, nr.26, județul Sălaj, la registratura 
instituției, într-un singur exemplar original. 
E.Data și locul unde se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor. Ofertele 
vor fi deschise la data de 09.12.2019, ora 
10.00 de către comisia de evaluare a ofer-
telor. Şedința de deschidere va avea loc la 
sediul primăriei comunei Hereclean, situat 
în localitatea Hereclean, str.Principală, 
nr.26, județul Sălaj. F.Instanța competentă 
în soluționarea eventualelor litigii și 
termenul de sesizare. Persoanele nemulțu-
mite de prevederile documentației de lici-
tatie sau de raspunsul formulat de 
autoritatea contractantă la solicitările de 
clarificări privind aceasta, au posibilitatea 
de a se adresa Judecătoriei Zalău cu o 
contestație. Contestația va fi depusă cu cel 
puțin 5 zile înainte de termenul de depunere 
a ofertelor în caz contrar se va considera că 
aceasta a fost înaintată tardiv. După depu-
nerea contestației, persoana nemulțumită 
are obligația de a înștiința Comuna Here-
clean despre înaintarea contestației. În lipsa 
înstiințării Comunei Hereclean se consideră 
că contestația nu a fost înaintată. G.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vedere publicării. 
Anunțul de licitație va fi transmis cu cel 
puțin 20 de zile înainte de termenul limită 
de depunere a ofertelor în vederea publi-
cării, către Monitorul Oficial al României 
partea a VI-a, întrun ziar de circulație nați-
onală, la un ziar de circulație locală, precum 
și la fișierul primăriei, potrivit dispozițiilor 
art .335 al in.3 din OUG nr.57/2019. 
PRIMAR, Dobrai Francisc.

l Lichidator judiciar, societăți profesionale 
de insolvență, asociate prin contract, YNA 
Consulting SPRL ŞI Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul procesual ales în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinți, anunţă licitație publică cu stri-
gare pentru vânzarea bunurilor imobile 

existente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str .I.C.Brătianu, 
nr. 11, parter, camera 2, judeţul Mehedinți, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului Mehedinți sub nr. J25/276/2012, 
având  cod  de  ident i f i care  f i s ca lă 
nr.6633311, aflată în procedură de faliment, 
conform sentinței nr. 177/2016 din ședință 
publică din data de 16.05.2016 pronunțată 
de Tribunalul Mehedinți în dosar nr. 
6902/101/2012, după cum urmează: 1.* 
teren extravilan cu S= 510.100mp, (cu 
destinația de Exploatare Balastieră), situat 
în Zona Vladimirescu-Aluniș-Terasa, 
Județul Arad*, având următoarele numere 
de carte funciară și numere cadastrale: nr. 
crt. /Carte Funciara/ Nr. cadastral/Supra-
fata mp: 1 /305261/ 305261 /7700; 2/ 
307700 /  307700  /5000 ;  3  / 304783 / 
304783/4300; 4/ 305582/ 305582 /4400; 5 
/307678/ 307678/6300; 6/306920/ 306920 
/2700; 7 /307126/ 307126 /1900; 8/ 306911/ 
306911 /1900; 9/306029/ 306029 /4200; 
10/306929/ 306929/1800; 11 /305424/ 
305424 /2300; 12 /303591/ 179 /981/ 
2/51/1800; 13/306934/ 306934/2400; 14 
/305241/ 305241 /3200; 15/ 306910/ 306910/ 
8500; 16 /307740/ 307740/4100; 17/307714/ 
307714/8400; 18/307698/ 307698/ 10000; 19/ 
305255/ 305255  /6100; 20/305377/ 305377/ 
1400; 21/300147/ 300147/1500; 22/307708/ 
307708/ 6800; 23 /300218/ 300218/3000; 
24/307732/ 307732 /1200; 25/305434/ 
305434/2200; 26/ 305248/ 305248 /4700; 27 
/307693/ 307693/5000; 28/ 305266/3593; 
179.981/ 2/9/3900; 29 /307684/ 307684 
/2200; 30/ 307722/ 307722 /3600; 31/307706/ 
307706/900; 32/305263/ 305263/1500; 33 
/305382/  305382/2000;  34/  307757 / 
307757/8800; 35/ 300142/ 300142/2700; 
36/307657/ 307657 /1600; 37/ 305276/ 
305276/ 1400; 38/305410/ 305410 /2800; 39 
/305245/ 305245/3000; 40/307730/ 307730 
/4700; 41 /307789/ 307789 /5400; 42/300150/ 
300150/2300; 43/307736/ 307736/2800; 44/ 
305436 /  305436 /3300 ;  45 /  305281 / 
305281/2800; 46/ 305254/ 305254/1200; 
47/307696/ 307696 /7700; 48 /307711/ 
307711/5200; 49 /305270/ 305270/3900; 
50/307682/ 307682/6800; 51/301152/ 301152 
/4100; 52 /307680/ 307680 /3100; 53/ 
307119 /  307119 /2600 ;  54  /306030 / 
306030/1900; 55 /306928/ 306928 /9200; 
56/307127/ 307127 /2400; 57/ 303800/ 
303800/1300; 58/304793/ 304793 /2300; 59 
/305646/ 305646 /1700; 60/ 307109/ 307109/ 
5600; 61/301154/ 301154/4400; 62/305661/ 
305661 /10000; 63 /306908/ 306908 /3200; 
64/ 305648/ 305648/6400; 65/304799/ 
304799/5200; 66 /300136/ 300136/ 1800; 67/ 
305251 /  305251  /5400 ;  68 /303797 / 
303797/1200; 69 /311485/ 311485 /3600; 
70/311550/ 311550 /2600; 71/ 300398/ 
300398/10000; 72/311493/ 311493/1500; 
73/300391/ 300391 /3100; 74/ 303602 / 
303602/ 5400; 75/311488/ 311488/2300; 
76/311492/ 311492/2400; 77/311507/ 311507 
/3500; 78/307750/ 307750 /1700; 79 /311548/ 
311548/2500; 80/305594/ 305594 /2000; 81 
/304797/  304797 /2600;  82/  304784/ 
304784/2900; 83/311484/ 311484/1500; 84 
/311541/  311541 /5000;  85 /311547/ 
311547/1900; 86/303978/ 303978/1400; 
87/311514/ 311514/12500; 88/ 307803/ 
307803 /2900; 89 /305239/ 305239/2200; 
90/306932/ 306932/3900; 91/305381/ 
305381/7500; 92/ 305244/ 305244/3800; 
93/300198/ 300198/3100; 94 /305257/ 
305257/4200; 95/306915/ 306915 /1500; 96 
/307676/  307676/3800;  97  /306909/ 
306909/4800; 98/306916/ 306916/3800; 99 
/300139/ 300139 /9900; 100/ 300155/ 
300155/7400; 101 /305649/ 305649/5000; 
102 /305380/ 305380 /10000; 103 /311549/ 
311549 /4300; 104/304796/ 304796/ 2600; 
105 /303783/ 303783/5900; 106 /303785/ 
303785 /2000; 107 /307159/ 307159/3300; 
108 /300405/ 300405 /2500; 109/300149/ 
300149 /9400; 110 /306912/ 306912 /2100; 
111 /306924/ 306924 /1700; 112 /305279/ 
305279/5600; 113 /307738/ 307738 /1000; 
114 /307686/ 307686/1300; 115 /305383/ 
305383/4300; 116/300234/ 300234 /13800; 

117 /307688/ 307688 /1300; 118 /305386/ 
305386/ 3100; 119/307727/ 307727 /10000; 
120 /307724/ 307724 /5400; 121/307765/ 
307765/5700; 122/ 307763/ 307763/2300; 
123 /304797/ 304797 /2600; 124 /304796/ 
304796/2600; 125/303398/ 303398/10000, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  d e 
816.160,00Euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plății), valoarea nu include 
TVA; 2.*teren extravilan cu S= 303.770 mp, 
(cu destinația de Exploatare Balastieră), 
situat în Zona Criciova- Jdioara, Județul 
Timiș*, având următoarele numere cadas-
trale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ Suprafata mp: 
1 /400575/ 8.700; 2/ 400520/ 9.700; 3 
/400591/ 3.846; 4/400603/ 4.812; 5/400593/ 
5.800; 6/400594/ 5.800; 7 /400588/ 5.800; 
8/400580/  5 .800;  9/  400581/  11.547; 
10/400613/ 2.900; 11/400579/ 4.300; 12 
/400595/ 11.283; 13 /400515/ 5.800; 14 
/400590/  20 .399 ;  15 /400651/  5 .800 ; 
16/400571/ 5.800; 17 /400582/ 8.700; 18 
/400576/  6 .100 ;  19  /400583/  5 .800 ; 
20/400650/ 5.800; 21/400577/ 2.900; 22/ 
400587/ 11.550; 23 /400585/ 2.760; 24 
/400584/  4 .270 ;  25 /400596/  11 .600 ; 
26/400194/ 17.400; 27 /400635/ 83.078; 28 
/400573/  5 .800 ;  29 /400578/  11 .541 ; 
30/400572/ 5.624; 31/400615/ 2.760, la 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  d e 
413.120,00Euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plății), valoarea nu include 
TVA. Licitația va avea loc la la punctul de 
lucru al lichidatorului judiciar Yna Consul-
ting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, 
ap.2, jud.Mehedinţi, la data de 26.11.2019, 
ora 13.00, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitația va fi reluată, în 
aceleași condiții, la data de 10.12.2019, ora 
13.00, la data de 07.01.2020, ora 13.00, la 
data de 21.01.2020, ora 13.00, la data de 
04.02.2020, ora 13.00, respectiv la data de 
18.02.2020, ora 13.00. Participarea la lici-
tație este condiţionată de achiziționarea 
caietului de sarcini și consemnarea unei 
cauțiuni de 10% din prețul de pornire al 
licitației, până la începerea licitației în 
contul unic de insolvență deschis la BRD 
GSG SA Dr.Tr. Severin, sub nr.RO 94 
BRDE 260 SV 576 5840 2600. Invităm pe 
toți cei care vor să se prezinte la ședința de 
licitație la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe 
toți cei care pretind vreun drept asupra 
imobilelor să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancțiunea prevăzută de lege. 
Informații suplimentare, privind bunurile 
scoase  la  l i c i ta ț i e ,  l a  t e l e foane le : 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 
0 7 4 2 . 5 9 2 . 1 8 3 ,  0 2 5 6 . 2 2 0 . 8 2 7  s a u 
0745.267.676 și pe site-urile: www.ynacon-
sulting.ro și www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut Atestat  marfa, Card tahograf, 
eliberate de ARR Arad pe numele Stetcu 
Bogdan Danut. Le declar nule.

l Pierdut proces verbal de predare- preluare- 
recepţie a locuinţei nr. 628/5.01.1982 pe 
numele Costăchioaie Octav și Costăchioaie 
Elena, emis de I.C.V.L. Îl declar nul.

l Societatea  Termoinvest Consulting SRL, 
J40/12506/2010, CUI:  27831850, declară 
pierdut certificatul de înregistrare seria B 
nr.2433836, precum și certificatele constata-
toare emise în baza Legii 359/2004, privind 
activitățile autorizate la terți și la sediul 
social. Le declar nule.

COMEMORĂRI
l Familia amintește că la data de 1 Decem-
brie 2019 se împlinesc șapte ani de la despăr-
țirea de ziaristul și cineastul EUGEN 
MANDRIC și douăzeci și doi de ani de la 
trecerea în neființă a regizorului de teatru 
EMIL MANDRIC. Să ne rugăm pentru ei!


