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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis,
dulgherie, tabla Lindab, taiem
antene si executam tinighigerie.
0748636365, 0751523158.
l SC Ergenekon 33 SRL angajeaza sef sala restaurant. Conditii;
Limba Turca, Limba Engleza,
Limba Romana, cunoasterea
traditiilor bucatariei orientale.
Informatii tel: 0727.477.007.
l Promoterm din Chiajna, angajează Mecanic Întreținere Sediu și
Șofer Marfă. Noul coleg trebuie să
verifice clădirea și să se asigure de
funcționalitatea echipamentelor ce
deservesc societatea și a utilităților
sediului. Trebuie să asigure suport
la livrarea mărfii pe duba 3,5T
(echipamente de instalații) și la
organizarea depozitului, împreună
cu gestionarul. 0752.166.335.
l Primăria comunei Conteşti,
judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii publice vacante: -referent,
clasa a III–a, grad profesional
asistent, compartiment contabilitate, studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. Proba
scrisa: 26.01.2018, ora: 10.00.
Interviu: 30.01.2018, ora:10.00.
Locul desfăşurării concursului:
sediul Primăriei comunei Conteşti,
judeţul Teleorman. Relaţii suplimentare la telefon: 0247/334.296.
Transparent Design SRL angajează Operator CNC pentru
prelucrare geam, preferabil cu
experienţă cnc sticlă. Oferim
condiţii de muncă optime,
contract de muncă full time.
Aşteptăm CV la: office@transparentdeisgn.ro. Tel. 0721.241.412.
l Mars Commercial Center SRL
angajează personal de serviciu
pentru un post vacant în cadrul
societăţii, locaţie în sectorul 1,
cunoaşterea limbii engleze sau
arabe constituie un avantaj;
oferim salariu şi condiţii de muncă
motivante. CV la office@
marscenter.ro
l SC Athos Foods SRL, CUI:
31028567, cu sediul în Pieleşti,
judeţul Dolj, angajează: funcţionar administrativ, referent de
specialitate în administraţia
publică, administrator cumpărări,
agent servicii clienţi. Cerinţe:
studii medii, fără experienţă,
limba străină nu este obligatorie.
Tel.0744.597.517.
l In conformitate cu HG
611/2008, Primăria comunei
Hangu, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru
funcţia publică de inspector, clasa
I, grad profesional asistent, la
compartimentului buget – finanţe,

contabilitate, impozite şi taxe
pentru perioada nedeterminată.
Proba scrisă va avea loc la sediul
Primăriei comunei Hangu în ziua
de 23.01.2018 ora 10,00 iar interviul în ziua de 26.01.2018 ora
10,00. Condiții specifice de participare la concurs:nivelul studiilor
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea contabilitate şi
informatică de gestiune sau
contabilitate informatică.
Vechimea în specialitatea studiilor
un an. Data limită până la care se
depun dosarele de concurs
-19.01.2018 ora 16,00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs dl.
Pîntea Ion, telefon 0731024832.
Serviciul Public de Asistenţă
Socială, cu sediul în Municipiul
Satu Mare, str. Ilişeşti, nr. 4,
organizează concurs de recrutare, în data de 9 Ianuarie 2018,
ora 10,00 proba scrisă şi în data
de 11 Ianuarie 2018, ora 10,00
interviul, pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale
vacante: Compartimentul Calitate, Relații cu Publicul- Expert
Local: Referent (Expert local
romi), gradul II- 1 post; Centrul
Creșe în Sistem Public: Muncitor
calificat (Bucătăreasă), treapta
1- 1 post. Relaţii și informații
suplimentare se pot obţine la
telefon 0261.714.196, interior
110- Biroul Resurse Umane
Salarizare și pe site-ul oficial al
Primăriei Municipiului Satu
Mare- www.satu-mare.ro/secțiunea Servicii Publice/Serviciul
de Asistență Socială.
l Școala Gimnazială „Andrei
Șaguna” din localitatea Andrei
Șaguna, Comuna Zimandu
Nou,județul Arad organizează
conform H.G. nr. 286/2011, H.G.
nr. 1027/2014, art. 30 din Legea nr.
53/2003, art. 91 din Legea nr.
1/2011,O.U.G nr.77/2013 concurs
pentru ocuparea unui post
contractual vacant – compartiment didactic auxiliar, 0,25 post
administrator financiar(contabil),
post unic. Concursul se va desfășura astfel: - proba scrisă –
27.12.2017,ora 10,00; - probă
practică 27.12.2017,ora 12,00; inteviu 27.12.2017,ora 13,00.
Conditii de participare: 1) Conditiile prevăzute la art.3 din HG.
nr.286/2011,cu modificările si
completările ulterioare, privind
Regulamentul cadru de ocupare a
unui post vacant a personalului
contractual din sectorul bugetar,
plătiti din fonduri publice. 2)
Conditii specifice -master, certificate/atestate în domeniul
economic constituie avantaj;
-cunostinte operare PC(MS Office,operare baze de date,navigare
Internet); -abilităti de comunicare

si învătare; -vechime 5 ani. Dosarele se depun la secretariatul Școlii
Gimnaziale „Andrei Șaguna” din
Andrei Șaguna, nr.164, până în
data de 15.12.2017, ora 14,00.
Bibliografia si informatiile suplimentare sunt afisate la sediul
institutiei sau se pot obține la
secretariatul Școlii Gimnaziale
„Andrei Șaguna”, telefon
0257380351.
l Primaria comunei Izvoarele,
judetul Tulcea, str. Scolii, nr.1
organizeaza concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice
vacante dupa cum urmeaza: -1
post- referent, clasa III, grad
profesional debutant, -compartiment financiar contabil si executari silite. -1 post-referent
debutant, clasa III, grad profesional debutant, -compartiment
serviciul voluntar pentru situatii
de urgenta. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Izvoarele, judeţul Tulcea, în data
de 15 ianuarie 2018, ora 10.00
proba scrisă şi în data de 17 ianuarie 2018, ora 10.00 interviul.
Conditiile generale de participare
la concurs sunt cele prevazute la
art. 54 din Legea 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici (r2),
cu modificările şi completările
ulterioare. Conditiile specifice de
participare pentru 1 post – referent, clasa III, grad profesional
debutant, sunt: studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
Conditiile specifice de participare
pentru 1 post – referent, clasa III,
grad profesional debutant, sunt: studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat. Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din
bibliografie inclusiv republicarile,
modificarile si completarile acestora. Dosarul inscrierii al concurs
se poate depune la sediul Primariei comunei Izvoarele, judetul
Tulcea in termen de maximum 20
zile de la data publicarii anuntului
in Monitorul Oficial Partea a III-a.
Dosarul de înscriere trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.
(1) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
a) formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr. 3; b) curriculum vitae, modelul comun
european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de
studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări; f)
copia carnetului de muncă şi după
caz, a adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă
şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice; g) copia adeverinţei care
atestă starea de sănătate corespun-
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zătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al
candidatului; i) cazierul judiciar; j)
declaraţia pe propria răspundere
sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător
al Securităţii sau colaborator al
acesteia. (11 ) Modelul orientativ
al adeverinţei menţionate la alin.
(1) lit. f) este prevăzut în anexa nr.
2D. (alineat introdus prin art. I
pct. 17 din H.G. nr. 761/2017, în
vigoare de la 19 octombrie 2017).
(12 ) Adeverinţele care au un alt
format decât cel prevăzut la alin.
(11) trebuie să cuprindă elemente
similare celor prevăzute în anexa
nr. 2D şi din care să rezulte cel
puţin următoarele informaţii:
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,
nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia/acestora,
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în
specialitatea studiilor. (alineat
introdus prin art. I pct. 17 din
H.G. nr. 761/2017, în vigoare de la
19 octombrie 2017). (2) Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. (3) Copiile de pe actele
prevăzute la alin. (1) se prezintă în
copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit.
c), care se poate transmite şi în
format electronic, la adresa de
e-mail prevăzută la art. 39 alin.
(11) lit. h). |[(4) Documentul
prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi
înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile
lucrătoare de la data la care a fost
declarat admis în urma selecţiei
dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de
numire. (text original în vigoare
până la 19 octombrie 2017) ]|
(4) Documentul prevăzut la alin.
(1) lit. i) poate fi înlocuit cu o
declaraţie pe propria răspundere.
În acest caz, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor şi care
nu a solicitat expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de
data şi ora organizării interviului,
sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire. În situ-
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aţia în care candidatul solicită
expres la înscrierea la concurs
preluarea informaţiilor direct de la
autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit
legii şi procedurii aprobate la nivel
instituţional.|[(5) Formularul de
înscriere se pune la dispoziţie
candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului. (text
original în vigoare până la 19
octombrie 2017) ]| (5) Formularul
de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
se pune la dispoziţie candidaţilor
de către autoritatea sau instituţia
publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe
pagina de internet a acesteia în
format deschis, editabil, în cadrul
secţiunii dedicate publicităţii
concursului, precum şi la sediu, în
locul special amenajat pentru
desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format
letric.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractual vacante, pe
durată nedeterminată: -1 (unu)
post Asistent Medical Debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică IX
-Boli Infecţioase Copii; -1 (unu)
post Asistent Medical Debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică XI
-Boli Infecţioase Copii; -1 (unu)
post Asistent Medical Debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică
XIII -Boli Infecţioase HIV/SIDA
Copii; -2 (două) posturi Asistent
Medical Debutant, radiologie (PL)
-Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală; -1 (unu) post Asistent Medical, farmacie (PL)
-Farmacie; -1 (unu) post Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică V -Boli
Infecţioase Adulţi; -1 (unu) post
Economist I (S) -Birou Administrativ, Patrimoniu; -3 (trei) posturi
Muncitor Necalificat I (G) -Bloc
Alimentar; -3 (trei) posturi
Muncitor Calificat IV -Bucătar
(G) -Bloc Alimentar. Concursul se
va desfăşura la sediul institutului,
după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor: 28.12.2017, ora 13.00;
-Testarea psihologică: în data de
09.01.2018, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 11.01.2018, ora
10.00; -Proba practică: în data de
17.01.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. Pentru funcţia de
Asistent Medical debutant, generalist (PL): -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
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Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
-fără vechime; 2.Pentru funcţia de
Asistent Medical Debutant, radiologie (PL): -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-fără vechime. 3.Pentru funcţia de
Asistent Medical, farmacie (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -6 luni vechime
ca asistent medical. 4. Pentru
funcţia de Îngrijitoare (G): -şcoală
generală (G); -fără vechime. 5.
Pentru funcţia de Economist I (S):
-diplomă de licenţă; -3 ani şi 6 luni
vechime în specialitate. 6.Pentru
funcţia de Muncitor Necalificat I
(G): -şcoală generală (G); -fără
vechime. 7.Pentru funcţia de
Muncitor Calificat IV -Bucătar
(G): -şcoală generală (G); -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 Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la
sediul Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balş”, persoană de contact: referent Ştefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.20.10.980, interior:
3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro
l Primăria Comunei Racova,
judeţul Bacău, organizează în data
de 15.01.2018 concurs pentru
ocuparea funcției publice de
execuţie vacante -1 post: Referent, clasa III, asistent în Compartimentul Contabilitate. Concursul
se oganizează la sediul Primăriei
Racova, judeţul Bacău, astfel:
-Locul desfăşurarii concursului:
Sediul Primăriei Racova, jud.
Bacău; -Locaţia de desfăşurare a
probelor de concurs: Sala de
şedinţe. Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.01.2018, ora
10.00, data şi ora interviului vor fi
stabilite la o dată ulterioară.
Condiţii de participare: studii
medii liceale, respectiv studii
medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat şi vechime de
specialitate în contabilitate minim
6 luni. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada
13.12.2017-03.01.2018, la registratura generală a UAT Racova.
Adresa: comuna Racova, judeţul
Bacău, telefon: 0234.269.501, fax:
0234.269.501, e-mail: primaria_
comunei_racova@yahoo.com,
persoană de contact: secretar al
comisiei de concurs: Huzum Cristina, referent, III, superior. Pentru
relaţii privind bibliografia şi
probele concursului, precum şi
componenţa dosarelor de partici-

pare vă rugam să vă prezentaţi la
sediul Primăriei Racova, adresa
precizată mai sus. Temeiul legal al
organizării concursului este HG
611/2008.
l Comuna Borod, cu sediul în
localitatea Borod, numărul 162,
judeţul Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de:
-inspector de specialitate, gradul
IA -Compartiment situații de
urgență, apărare civilă, protecția
muncii, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 29.12.2017, ora 9.00;
-Proba interviu în data de
03.01.2018, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă; -minim
6 ani vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei
Borod. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Borod,
persoană de contact: Venter
Maria, telefon: 0259.315.098, fax:
0259.315.506.
l Primăria Oraşului Panciu, cu
sediul în localitatea Panciu,
judeţul Vrancea, strada Titu
Maiorescu, nr. 15, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant, aprobat prin
HG nr. 1027/2014. Denumirea
postului: post vacant contractual:
consilier, grad profesional IA.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: superioare tehnice în domeniul construcţiilor; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: minimum 5 ani. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă: 9 ianuarie 2018, ora 10.00, la sediul
instituţiei; -Interviul: 11 ianuarie
2018, ora 14.00, la sediul instituţiei. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afişare, la
sediul instituţiei. Date contact:
tel.0237.275.811, e-mail: drambamihaela@gmail.com
l Școala Gimnazială Comuna
Breaza, cu sediul în localitatea
Breaza, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat şi completat de HG nr.
1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: Îngrijitor
Grădiniţa cu Program Normal
Breaza, 0,50 normă, post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de

participare la concurs: -nivelul
studiilor: 10 clase; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu este cazul.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -Proba practică: data
de 10.01.2018, ora 9.00, la sediul
Școlii Gimnaziale Comuna
Breaza; -Proba de interviu: data
de 10.01.2018, ora 10.00, la sediul
Școlii Gimnaziale Comuna
Breaza. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
28.12.2017, la secretariatul şcolii.
Date contact: e-mail: scoalabreazabz@yahoo.com, telefon:
0238.501.809.
l Primăria Oraşului Ungheni, cu
sediul în localitatea Ungheni,
strada Principală, numărul 357,
judeţul Mureş, anunţă amânarea
concursului, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 27.12.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
29.12.2017, ora 10.00; astfel:
-Proba scrisă în data de
05.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 09.01.2018, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
număr 1662/27.11.2017, pagina 4,
cod 127.773. Restul anunţului
rămâne neschimbat!
l Spitalul Orășenesc Turceni, cu
sediul în localitatea Turceni, strada
Sănătății, număr 1, judeţul Gorj,
organizează concurs sau examen,
după caz, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -un post
de asistent medical debutant cu
studii superioare -specialitatea
generalist -secția psihiatrie cronici,
conform HG 286/23.03.2011, cu
modificările și completările ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
09.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 15.01.2018, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs sau examen, după caz,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru postul
de asistent medical generalist debutant cu studii superioare: -studii
superioare -specialitatea generalist;
-vechimea nu este necesară; -să fie
debutant. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
sau examen, după caz, în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Orășenesc Turceni,
biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Turceni, persoană de contact:
Eremia Maria Cristiana, telefon:
0253.335.035, fax: 0374.833.334,
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com
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l Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici”, cu sediul în localitatea
Tecuci, str.Unirii, nr.6, judeţul
Galaţi, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Muncitor întreţinere/fochist- 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 25.01.2018, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
30.01.2018, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii;
-vechime: minim 5 ani; -disponibilitate la program flexibil; -abilităţi
de relaţionare şi comunicare cu
personalul şcolii; -să deţină una
dintre: certificat de calificare/
atestat fochist, curs de instruire
pentru executarea activităţii de
muncitor întreţinere centrală
termică; -prestarea de activităţi de
îngrijire/întreţinere unitate, pază
externă pe timp de zi perioada
aprilie-octombrie. 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: Şcoala Gimnazială „Ion
Petrovici” Tecuci. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” Tecuci,
persoană de contact: Ganea
Fănică, telefon: 0236.811.523, fax:
0236.811.523, e-mail: scoala4tecuci@gmail.com
l Grădinița cu Program Prelungit
Nr.14 Tecuci, cu sediul în localitatea Tecuci, strada Victoriei,
numărul 28-30, judeţul Galați,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Administrator de
patrimoniu I (S), 1 normă, perioadă nedeterminată, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 09.01.2018, ora 10.00;
-Proba practică în data de
15.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 18.01.2018, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condițiile generale -Poate ocupa
un post vacant persoana care
îndeplinește următoarele condiții
(conform art.3 din HG
286/23.03.2011). Condiții specifice
pentru participare la concurs:
-Studii superioare, inginer/subinginer, economist (conform Legii
nr.1/2011); -Vechime în muncă 2
ani; -Cunoştinţe foarte bune de
operare pe calculator în limbaje
specifice (gestiune); -Reprezintă
un avantaj studiile și specializările
conexe postului. 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 Grădiniței cu Program
Prelungit Nr.14 Tecuci. Relaţii
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suplimentare la sediul Grădiniței
cu Program Prelungit Nr.14
Tecuci, persoană de contact: Cadă
Caterenciuc Violeta, telefon:
0236.708.786, e-mail: gradinitanr14tecuci@yahoo.com
l Primăria Comunei Cogealac, cu
sediul în localitatea Cogealac,
strada Gării, nr.30, Judeţul
Constanţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, conform
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, de: -Şef
serviciu -1 (unu) post -studii
medii/superioare -fără vechime;
-Contabil -1 (unu) post -studii
superioare -cu vechime 7 ani;
-Casier -1 (unu) post -studii medii
-cu vechime 7 ani; -Sortator -2
(două) posturi -studii medii -fără
vechime; -Şofer -2 (două) posturi
-studii medii -fără vechime;
-Muncitor necalificat -3 (trei)
posturi -studii medii/generale
-fără vechime. Concursul de
recrutare se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Cogealac,
Strada Gării, nr.30, după cum
urmează: 1.Proba scrisă în data de
11.01.2018, ora 10.00; 2.Proba
interviu în data de 11.01.2018, ora
14.00; 3.Proba practică în data de
11.01.2018, ora 16.00. Candidaţii
vor depune dosarele de participarela concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretariatul Primăriei Comunei
Cogealac, persoană de contact:
Străjeru Corina, telefon:
0241.769.101, fax: 0241.769.030,
e-mail: contact@primariacogealac.
ro
l Primăria Comunei Brazii, cu
sediul în localitatea Brazii, strada
Principală, numărul 26, judeţul
Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Referent cu atribuții
delegate de bibliotecar şi director
de Cămin Cultural; -Numele funcţiei: Referent 1A, ½ normă, studii
medii, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 09.01.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
09.01.2018, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 12 clase;
-vechime: nu este cazul; -domiciliul
în comuna Brazii. 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 Primăriei Comunei Brazii.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Brazii,
persoană de contact: Mateș
Rodica, telefon: 0257.317.508,
e-mail: braziiprimaria@yahoo.com
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l Editura Didactică şi Pedagogică
SA scoate la concurs următoarele
posturi: ŞOFER: Cerinţe: studii
medii; permis de conducere cat.B,
cu minimum 10 ani experienţă;
experienţă minimum 2 ani pe un
post similar; disponibilitate pentru
deplasări în ţară. Descrierea
postului: asigură deplasarea în
interes de serviciu a angajaţilor.
Funcţionar Adminis t rat iv:
Cerinţe: studii medii/superioare;
disponibilitate pentru activităţi
diferite; cunostinţe temeinice
pachet office/internet. Descrierea
postului: preia şi verifică documentele de livrare/transport;
introduce documente în program;
aranjează şi organizează documentele; verifică situaţiile transmise de clienţi. Redactor: Cerinţe:
studii superioare filologie; experienţă minim 2 ani pe post similar;
experienţa în redactare de carte
şcolară reprezintă avantaj. Descrierea postului: analizează ofertele
de publicare primite de la autori;
pregăteşte manuscrisele pentru
tehnoredactare; verifică materialul
înainte de tipar. CV-urile însoţite şi
scrisorile de intenţie se transmit
prin e-mail (office@edituradp.ro)
sau se depun la Registratura
editurii din Bucureşti, str.Spiru
Haret, nr.10-12, Sector 1, et.2,
cam.59, până la data de
18.12.2017, ora 12:00. Selecţia
CV-urilor va avea loc în data de
18.12.2017, începând cu ora 13:00.
Candidaţii selectaţi vor susţine
interviul în data de 19.12.2017, la
o oră comunicată ulterior. Pentru
detalii, vă rugăm să ne contactaţi
prin e-mail (office@edituradp.ro)
sau telefon 0756.059.940 (Robert
Nechifor).

CITAȚII
l Numitul Boghiţoi Alin Radu,
domiciliat în sat Hilişeu Crişan,

comuna Hilişeu Horia, jud. Botoşani, este citat pentru data de 8
februarie 2018, la Judecătoria
Dorohoi, în dosarul de divorţ nr.
1243/222/2017, în calitate de pârât,
reclamantă fiind Boghiţoi Andreea
Nicoleta.
l Pârâtul Leon Costel Cătălin
este citat la Judecătorie Dorohoi
în data de 11.01.2018 în proces de
divorţ, dosar nr. 2679/222/2017.
l Numitul Pitiruți Valentin, domiciliat în sat Luncași, comuna
Luncași, nr. 12, jud. Iasi, este citat
a se prezenta la Judecatoria
Pascani in data de 11.01.2018 ora
08:30 in dosarul nr. 2703/866/2017
avand obiect divort cu minori.
l Se citează pârâta Berce Ioana,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Pecica, str. 420, nr. 31 la Judecătoria Arad , în data de 05.02.2018,
dosar nr. 14279/55/2017, sala 215,
pentru divorț și stabilire domiciliu
minori.
l Se citează intimata pârâta
Barabaş Ana Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Braşov, str.
Pictor Luchian, nr. 5, ap. 3, pentru
data de 12.01.2018, la Tribunalul
Braşov, sala T2, ora 11.00, în dosar
civil nr. 2124/197/2017, obiect „
Întoarcerea executării silite”.
l Tudor Valentin Claudiu şi
Gantner Gilbert Andre, pârâţi în
dosarul 3970/183/2016 al Judecăoriei Băileşti, sunt chemaţi la
17.01.2018, ora 8.30, C1.
l Reclamanta Toma Elena Cristina cheamă în judecată pe pârâtul
Prioteasa Bogdan Adrian, cu
domiciliul ales la Prioteasa Marioara, din Ţigăneşti, în dosarul
3902/740/2017, la termenul de
18.12.2017, ora 09.00.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Tempo
Plast Industries SRL desemnat
prin hotararea din data de
06.12.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 24334/3/2017,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Tempo Plast
Industries SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, Nr. 7, Bloc G2, Etaj 6,
Ap. 172, CUI 19258028, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/6988/2009. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Tempo
Plast Industries SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
24334/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 19.01.2018; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
09.02.2018; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 02.03.2018; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 14.02.2018, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 18.12.2017,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare. Societatea
GVV Pro Junior S.R.L. in calitate
de titular proiect anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre Agen-

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice deschise pentru
concesionarea 5 loturi de teren cu suprafețe de: 1500 mp - 1 lot, 1496 mp - 1 lot, 1451 mp - 1 lot,
627 mp - 2 loturi, situate în Municipiul Târgu Jiu, Zona Termocentralei, F.N., în vederea
desfășurării de activități de producție și / sau prestări servicii;
Durata superﬁciei este de 49 ani;
Locul de unde poate ﬁ achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul Licitaţii din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei Ron şi se poate achita
numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată în contul RO30TREZ24A510103200101X
deschis la Trezoreria Târgu Jiu;
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 11.01.2018, ora 15.00;
Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, în
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire;
Data limită de depunere a ofertelor: 16.01.2018, ora 10.00;
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul proprietarului terenului, Primăria
Municipiului Târgu Jiu, B-dul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.;
Numărul de exemplare în care trebuie depusă ﬁecare ofertă: un exemplar, original;
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.01.2018, ora 13.00,
la sala de ședințe a primăriei, etaj 1;
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,
tel. 0253.205036.
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tiei pentru Protectia Mediului
Ilfov din Bucuresti, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru
proiectul: “construire spatii
comerciale cu regim de inaltime
parter, imprejmuire si locuri de
parcare”, Comuna Berceni, Tarla
7, Parcela 22/3/4, judetul Ilfov. Nu
se supune evaluarii impactului
asupra mediului si evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Bucuresti, str.Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, in zilele
de luni pana joi, intre orele 9-13,
precum si la urmatoarea adresa de
internet www.apm-buc .ro in
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la
data de 16.12.2017.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Contact
Royal SRL desemnat prin hotararea din data de 06.12.2017,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 4672/3/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Contact Royal SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 2,
Strada Elev Ştefănescu, Nr. 1, Bloc
443, Ap. 22, CUI 30933516, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/13669/2012. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva
Contact Royal SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
4672/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 19.01.2018;
b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 09.02.2018; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 02.03.2018; d)
data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor 14.02.2018,
ora 14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 18.12.2017,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

LICITAȚII
l Direcția Asigurare Logistică
Integrată cu sediul în str. Eforie
nr.3, sector 5, București, organizează, în data de 25.01.2018, ora
10.00, la punctul de lucru din
B-dul. Timișoara, nr.10B, sector 6,
București, licitație publică
deschisă cu strigare. Obiectul licitației îl reprezintă valorificarea
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unor bunuri materiale, altele decât
mijloace fixe, din resortul piese
auto, cuprinse în caietul de sarcini
(conform tabelelor 1, 2, 3 anexate
la caietul de sarcini). Caietul de
sarcini poate fi obținut începând
cu data de 08.01.2017 de la
Directia Asigurare Logistică Integrată la sediul din București, str.
Eforiei, nr.3, sector 5, în baza
chitanței în valoare de 15 lei.
Bunurile se află în locația din
București, B-dul Timișoara,
nr.10B, sector 6. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în
data de 16.02.2018, ora 10.00 și în
data de 26.02.2018, ora 10.00.
Taxa pentru achiziționarea caietului de sarcini, în valoare de 15
lei, se achită la casieria Direcției
Generale Logistice cu sediul în str.
Eforie, nr.3, sector 5, București.
Taxa de participare la licitație este
în valoare de 10 lei. Garanția de
participare este de 5% din prețurile inițiale de vânzare. Informații
suplimentare se pot obține la
numărul de telefon 021.316.48.14,
interior 18410, persoană de legătură Bucur Tiberiu.
l Debitorul Plantis -Agro SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Tractor rutier CASE 9200.25, an
fabricație 1996, preț pornire licitație -37.800,00 Lei inclusiv TVA;
2. Plug regent 5 brazde -preț
pornire licitație -9.450,00Lei
inclusiv TVA; 3. Semănătoare
păioase maschio -preț pornire licitație -7.875,00 Lei inclusiv TVA; 4.
Disc lățime 6M -preț pornire licitație -7.035,00 Lei inclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților
pentru bunurile mai sus prezentate, aparținând patrimoniului
debitoarei Plantis -Agro SRL,
reprezintă 45% din valoarea de
piață inclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO39UGBI0000802003738RON
deschis la Garanti Bank SA
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini
și Regulamentului de participare
la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru utilaje prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
10.01.2018, ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 17.01.2018,
31.01.2018, 07.02.2018, 14.02.2018,
ora 12.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
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al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna
Nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Primăria Berteştii de Jos,
judeţul Brăila, scoate la licitaţie
publică în vederea închirierii pe
o perioadă de 5 ani un spaţiu
af lat în domeniul privat al
comunei în suprafaţă de
38.33mp situat în satul Spiru
Haret, comuna Berteştii de Jos,
Sediul Multifuncţional situat în
CV 39 P 1388 şi 1389. Licitaţia
va avea loc la sediul Primăriei în
data de 18.12.2017, ora 11.00;
Data-limită de înscriere:
18.12.2017, ora 10.00; Data-limită de solicitări de clarificări:
15.12.2017, ora 10.00; Preţ de
pornire la licitaţie: 200Lei/lună
(două sute lei) plătibilă în 4 rate

trimestriale. Preţul de obţinere a
documentaţiei este de 50Lei.
Garanţia de participare la licitaţie 10% din preţul de pornire la
licitaţie, respectiv 240Lei. Alte
informaţii le puteţi obţine de la
sediul unităţii noastre sau la
telefon: 0239.699.909 şi e-mail:
bertestidejos@yahoo.com
l Subscrisa CII Dărăban Ionel,
lichidator judiciar în dosar nr.
1748/83/2014, SC Cross Land
Construct SRL, CUI: 15970642,
anunță organizarea de licitații
publice cu strigare la sediul lichid a t o r u l u i : S a t u M a r e , s t r.
Corneliu Coposu, nr. 2, ap.39, la
data de 18.01.2018 și 01.02.2018,
ora: 12:00, pentru vânzarea
imobilului de tip vilă turistică
S+P+1E+M, situat în Eforie
Nord, str. Diamant, nr. 10, cu o
suprafață construită de 82,23mp.
Prețul de pornire este de 706.930
lei fără TVA. Regulamentul de
vânzare se află la sediul lichidatorului judiciar. Relații suplimentare: Tel. 0754.098.420.

l DVA IPURL cu sediul în Baia
Mare, str. Victoriei, nr.59A, ap.1718, jud. Maramureș, în calitate de
lichidator judiciar desemnat în
dosarul nr. 7023/100/2013 al Tribunalului Maramureş pentru falimentul debitoarei SC Topo
Tehnoproiect SRL, cu sediul în
Baia Mare, str. Pictor Balla Joszef,
nr. 16, jud. Maramureș, în conformitate cu art.118 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenței, anunță aprobarea de către
adunarea creditorilor, conform
procesului verbal nr.402 din
22.05.2017, a vânzării imobilului
compus din casă de locuit tip P+M
și teren aferent situat în Baia
Mare, str.Pictor Balla Joszef, nr.
16, jud. Maramureș, către dl.
Șimon Claudiu Vasile la prețul de
204.750 de lei, reprezentând 75%
din prețul stabilit prin raportul de
evaluare, toate costurile urmând a
fi suportate de cumpărător.
Terenul este în suprafaţă totală de
425mp, fiind înscris în CF nr.
111624 UAT Baia Mare, nr. cadastral 10842, iar casa de locuit este
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situată pe acest teren. Imobilul
(teren și casă) se va vinde liber de
sarcini. Pasul de supraofertare
este de 5% din prețul de 204.750
de lei iar până la data de
12.01.2018 se pot accepta supraoferte ce se vor comunica lichidatorului judiciar.

Rm. Vâlcea, str. Morilor, nr 181. Se
declară nul.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani scoate la licitaţie 1
câine de serviciu (rasa ciobănesc
german). Şedinţa de licitaţie cu
strigare va avea loc la data de
27.12.2017, ora 10.00, la sediul IPJ
Botoşani. Documentele pentru
participarea la licitaţie şi caietul
de sarcini se ridică cu cel puţin 3
(trei) zile înainte de data şedinţei
de licitaţie, de la IPJ Botoşani
-Serv.Logistic, între orele 08.0016.00, de luni până vineri, tel.
0231.507.231, 507.325.

l S.C. Asig- Reasig Astra S.A.,
RO 330904, J40/305/1991, declară
pierdut certificatul de înregistrare
nr. 04742 emis la data de
19.06.2007 de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Transporturi, Drumuri şi Sistematizarea
Circulaţiei.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi, eliberat de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele
Gheorghe Constantin Mircea, din

l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto,
Seria 0004098004, emis pe numele
Cioară Virgiliu Laurenţiu, la data de
16.01.2015. Se declară nul.

l Declar pierdere buletin şi certificat naştere, certificatul de naştere
seria NM nr. 644510, certificat
înregistrat pe numele Dumitru
Roxana Rodica, buletin pe numele
Staudt Roxana Rodica.
l Pierdut proces veerbal de
predare- primire a locuinţei nr.
14606 din 29.X.92 pe numele
Voica Marin. Declar nul.

