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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Sf.Andrei Valea Iaşului cu sediul in
com.Valea Iaşului, str.Armand Călinescu, nr. 5, jud.Arges, in conformitate cu HGR.286/2011 actualizată,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de ingrijitoare pe
perioada nedeterminată de timp,
funcţie contractuală de execuţie dupa
cum urmează: 1. Denumirea
postului: ingrijitoare la compartimentul poartă- internari. 2. Nivelul
studiilor: minimum 10 clase. 3.
Vechimea in specialitate:nu necesită.
4. locul de desfaşurare: sediul
unităţii, in sala de şedinţe la parter. 5.
Desfaşurarea concursului: a) selecţia
dosarelor:10.01.2018. b) proba scrisă:
12.02.2018. c) interviul: 15.02.2018. 6.
Actele pentru dosarele de concurs se
pot depune la sediul unitaţii organizatoare pănă la data de 08.01.2018 ,
inclusiv, păna la orele 15,00. 7. Informaţii suplimentare la: a) Biroul
RUNOS al unitaţii, telefon 0248
724431, interior 2038; b) avizierul de
la sediul unitaţii; c) site-ul www.
spviasului.ro. 8. persoana de contact:
Ec.Daniela Bărbulescu.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Sf.Andrei Valea Iaşului cu sediul in
com.Valea Iaşului, jud.Argeş, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată de timp a
trei posturi vacante de asistent
medical generalist debutant, funcţie
contractuală de execuţie, in conformitate cu HGR. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare ,
dupa cum urmează: 1. Denumirea
postului: asistent medical generalist
debutant trei posturi din care: sectia II pneumologie –un post; secţia III pneumologie -un post;
- compartiment explorari functionale
–un post. 2. Nivelul studiilor: S/SSD/
PL. 3. Vechimea in specialitate: nu
necesita. 4. Locul de desfaşurare:
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Sf.Andrei Valea Iaşului. 5.
Desfaşurarea concursului: a) selecţia
dosarelor: 10.01.2018; b) proba scrisă:
17.01.2018; c) interviul : 22.01.2018.
6. Dosarele de concurs se pot depune
la sediul unitaţii organizatoare pănă
la data de 08.01.2018, inclusiv, zilnic
pănă la orele 15,00. 7. Candidaţii
trebuie sa indeplinească condiţiile
generale prevazute de art. 3 al Regulamentului – Cadru aprobat prin
HGR nr.286/2011 cu modificările si
completările ulterioare. 8. Informaţii
suplimentare la: a) Biroul RUNOS al
unitaţii, telefon 0248 724431, interior
2038; b) avizierul de la sediul unitaţii;
c) site-ul www.spviasului.ro. 9.
persoana de contact: Ec.Daniela
Bărbulescu.
l Primăria Gherceşti, judeţul Dolj,
organizează concurs în data de
22.01.2018, ora 10.00, pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacante clasa III de: şofer
microbuz şcolar: -Proba scrisă,
22.01.2018, ora 10.00; -Interviul:
25.01.2018, ora 10.00. Condiţiile
generale de participare la concurs
sunt prevăzute de prevederile art.3
din HG nr.286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. Condiţii specifice
conform art.4 din HG 286/2011
pentru post de şofer microbuz şcolar
transport elevi: -Studii: minim 10
clase, şcoală profesională; -permis de
conducere categoria „D”; -certificat
pentru transport persoane (atestat
profesional) în termen de valabilitate;
-aviz medical psihologic; -cazier judiciar fără antecedente penale. Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data apariţiei anunţului, la sediul
Primăriei Gherceşti, judeţul Dolj, din
Str.Eroilor, nr.107, secretariat, între
orele 9.00-14.00. Condiţiile de participare la examen şi bibliografia se
afişează la sediul primăriei şi pe
site-ul primăriei: www.primaria.
ghercesti.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Gherceşti, judeţul Dolj, la numărul de
telefon: 0251.450.580 şi pe site-ul
primăriei: www.primaria.ghercesti.ro
l Colegiul Național „Avram Iancu”
Câmpeni, cu sediul în localitatea
Câmpeni, str.Oituz, nr.3, judeţul Alba,
organizează concursul pentru
ocuparea a două posturi contractuale
vacante de: I.Muncitor calificat- activitate principală: Fochist, număr
posturi: 1; II.Muncitor calificat- activitate principală: Instalator apă-canal şi
electrician întreținere, număr posturi:
1, conform HG 286/23.03.2011, Hotărârea nr.1027/11.11.2014 şi OUG
90/2017. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
17.01.2018, ora 10.00; -Proba practică
în data de 19.01.2018, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 23.01.2018,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: I.studii
(obligatoriu): medii sau şcoală profesională; -vechime (obligatoriu): minim
10 ani; Calificări: -Certificat şi Autorizaţie de fochist, Diplomă de tâmplar,
Atestat de pază pentru activitatea
principală fochist; II.studii (obligatoriu): medii sau şcoală profesională;
-vechime (obligatoriu): minim 10 ani;
Calificări: -Certificat Instalator
apă-canal, Certificat electician exploatare medie şi joasă tensiune, Atestat
de pază, Certificat lăcătuş mecanic,
pentru activitatea principală- Instalator apă-canal şi electrician întreținere. 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 Colegiului. Relaţii
suplimentare la sediul Colegiului,
persoană de contact: Nicoara
Elena-secretar colegiu, telefon/fax:
0258.771.232, e-mail: ai.campeni@
yahoo.com
l Primăria Valea Stanciului, cu
sediul în localitatea Valea Stanciului,
strada Cezar Lăzărescu, numărul 39,
judeţul Dolj, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de:
Referent -Clasa III, grad profesional
principal -Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Valea
Stanciului: 2 posturi. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei Valea
Stanciului astfel: -Proba scrisă în
data de 31.01.2018, ora 10.00; -Proba

interviu în data de 05.02.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii;
-vechime: 5 (cinci) ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Valea Stanciului. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs la sediul instituției Primăriei Valea Stanciului, persoană de
contact: doamna Oprea Liovina,
telefon/fax: 0251.352.025, e-mail:
valea_stanciului@cjdolj.ro
l Primăria Valea Stanciului, cu
sediul în localitatea Valea Stanciului,
strada Cezar Lăzărescu, numărul 39,
judeţul Dolj, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de:
Consilier -Clasa I, grad profesional
asistent -Compartiment Taxe şi
Impozite Locale: 1 post. Concursul se
va desfăşura la sediul Primăriei Valea
Stanciului astfel: -Proba scrisă în
data de 31.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 05.02.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare economice sau juridice;
-vechime: 1 (un) an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Valea Stanciului. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs la sediul instituției Primăriei Valea Stanciului, persoană de
contact: doamna Oprea Liovina,
telefon/fax: 0251.352.025, e-mail:
valea_stanciului@cjdolj.ro.
l Primăria Comunei Căteasca, cu
sediul în localitatea Căteasca, strada
Căteasca, numărul 290, judeţul
Argeş, organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de: Consilier,
clasa I, grad profesional superior, în
cadrul Biroului economic, taxe şi
impozite- 1 post, conform HG
611/2008. Concursul se va desfăşura
la sediul Primăriei Comunei
Căteasca astfel: -Proba scrisă în data
de 22.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.01.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
ştiinţe economice sau administrative;
-vechime: minim 9 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Căteasca. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs la sediul instituției Primăriei Comunei Căteasca. Persoană de
contact: Serban Elena Izabelasecretar, telefon/fax: 0248.661.006,
e-mail: primarie@cateasca.cjarges.ro.
l Primăria Comunei Căteasca, cu
sediul în localitatea Căteasca, strada

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Căteasca, numărul 290, judeţul
Argeş, organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de: Consilier,
clasa I, grad profesional principal, în
cadrul compartimentului de Achiziţii
publice, Investiţii- 1 post, conform
HG 611/2008. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei
Căteasca astfel: -Proba scrisă în data
de 22.01.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.01.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
ştiinţe economice, juridice sau administrative; -vechime: minim 5 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Căteasca.
Relaţii suplimentare şi coordonatele
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul instituției
Primăriei Comunei Căteasca.
Persoană de contact: Serban Elena
Izabela- secretar, telefon/fax:
0248.661.006, e-mail: primarie@
cateasca.cjarges.ro
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
(un) post Statistician medical (M)
-Birou Evaluare şi Statistică Medicală; -3 (trei) posturi Statistician
medical (M) -Birou Informatică şi
Arhivă Medicală; -1 (un) post Asistent Medical, generalist (PL) -Sterilizare; -1 (un) post Asistent Medical
Debutant, generalist (PL) -Serviciu
de Anatomie Patologică; -1 (un) post
Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică VI
-Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post
Muncitor necalificat I (G) -Compartiment Seră-Curte; -1 (un) post Inginer,
gr.II, spec.Inginerie medicală (S)
-Posturi Fixe. Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 09.01.2018, ora
13.00; -Testarea psihologică: în data
de 17.01.2018, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 19.01.2018, ora
10.00; -Proba practică: în data de
26.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru funcţiile de Statistician medical (M) şi Registrator
Medical (M): -diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă de
studii medii; -6 luni vechime în activitate. 2.Pentru funcţia de Asistent
Medical, generalist (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. 3.
Pentru funcţia de Asistent Medical
debutant, generalist (PL): -diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
-fără vechime. 4.Pentru funcţia de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Îngrijitoare (G): -şcoală generală (G);
-fără vechime. 5.Pentru funcţia de
Muncitor necalificat I (G): -şcoală
generală (G); -fără vechime. 6.Pentru
funcţia de Inginer, gr.II, spec.Inginerie medicală (S): -diplomă de
licenţă (S); -6 luni vechime în specialitate. 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 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 funcţiei contractual temporar vacante, pe
durată determinată: -1 (un) post
Asistent Medical Principal, generalist
(PL) -Secţia Clinică XIII- Boli Infecţioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post
Asistent Medical Principal, generalist
(PL) -Compartiment Primiri Urgenţe
de Specialitate; -1 (un) post Asistent
Medical, generalist (PL) -Unitatea de
Transfuzie Sanguină. Concursul se
va desfăşura la sediul institutului,
după următorul calendar: -Termenul
de depunere a dosarelor: 29.12.2017,
ora 13.00; -Testarea psihologică: în
data de 10.01.2018, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 12.01.2018, ora
10.00; -Proba practică: în data de
18.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru funcţia de Asistent
Medical Principal, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform HG nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -5
ani vechime ca asistent medical. 2.
Pentru funcţia de Asistent Medical,
generalist (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. 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
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 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu
sediul în Arad, Calea Bodrogului,
nr.32, judeţul Arad, în conformitate

II

anunțuri

cu HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a următorului post
contractual vacant: 1.Inspector
resurse umane gradul I, studii superioare juridice sau economice, vechime
minim 6 ani în sistemul bugetar; 2.
Economist specialist IA în cadrul
compartimentului Finanțe-Buget,
studii superioare economice, vechime
minim 6 ani în contabilitate bugetară. Concursul va avea loc în data
de 17.01.2018, ora 10.00, proba
scrisă, iar interviul, la ora 14.00, la
sediul SCDCB Arad, Calea Bodrogului, nr.32. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la sediul Stațiunii de
Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, telefon:
0257.339.130, Serviciul Resurse
Umane.
l Școala Gimnazială „Gheorghe
Șincai” Floreşti, cu sediul în localitatea Floreşti, Strada Andrei Mureşanu, numărul 1, județ Cluj,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual, aprobat prin
HG nr. 286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014, în
cadrul instituţiei. Denumirea
postului: Îngrijitor, post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: studii
generale/medii; -vechime: 1 an. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă: data de
17.01.2018, ora 9.00, la sediul instituției; -Proba practică: data de
17.01.2018, ora 12.00, la sediul instituției. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 09.01.2018, la
sediul instituției. Date contact:
telefon: 0264.265.134.
l Primăria Comunei Pietroasa, cu
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr. 109, județul Timiş,
CIF: 4483838, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: -Referent agricol: 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Comunei Pietroasa, astfel:
-Proba scrisă în data de 22 ianuarie
2018, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 26 ianuarie 2018, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii medii liceale;
-vechime minimă 2 ani în administrația publică locală. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada 21.12.2017 09.01.2018, la sediul Primăriei
Comunei Pietroasa. Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Pietroasa, persoană de contact:
Hriscu Adriana -secretar uat, telefon:
0256.334.780, fax: 0256.334.608,
e-mail: cpietroasa@yahoo.com
l Centrul Cultural „Bucovina”, cu
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr.48, județul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție: 1.
Instrumentist debutant (vioară),
studii medii, din cadrul Atelierului
Orchestră şi solişti vocali al Direcției
Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Condițiile de participare:
-cetăţenie română; -fără antecedente
penale; -cunoaşterea limbii române
vorbit şi scris; -nu necesită vechime;
-absolvent de studii medii de specialitate. Conform HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura la
sediul Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, str.Universității,
nr.48, etajul III, după cum urmează:
-Proba practică în data de
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17.01.2018, ora 11.00; -Interviul se va
susține în maxim 4 zile lucrătoare de
la data susținerii probei scrise.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare
de la apariția anunțului în Monitorul
Oficial (data afişării anunțului la
sediul instituției şi pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul din str.
Universității, nr.48, telefon/fax:
0230.551.372, e-mail: contact@
centrulculturalbucovina.ro
l Centrul Cultural „Bucovina”, cu
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr. 48, județul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post temporar vacant corespunzător funcției contractuale de
execuție de: 1.Economist gr.IA la
Biroul Achiziții publice. Condițiile de
participare: -cetăţenie română; -fără
antecedente penale; -cunoaşterea
limbii române vorbit şi scris; -studii
economice superioare absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului de minim 6 ani şi 6
luni. Conform HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura la
sediul Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, str. Universității,
nr.48, etajul III, după cum urmează:
-Proba scrisă în data de 10.01.2018,
ora 11.00; -Interviul se va susține în
maxim 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs la sediul instituției în termen
de 5 zile lucrătoare de la apariția
anunțului în Monitorul Oficial (data
afişării anunțului la sediul instituției
şi pe site-ul acesteia). Relaţii suplimentare la sediul din str. Universității, nr.48, telefon/fax: 0230.551.372,
e-mail: contact@centrulculturalbucovina.ro
l Spitalul Municipal „Dr.Gh.Marinescu”, cu sediul în localitatea
Târnăveni, str. Dr. Victor Babeş, nr. 2,
judeţul Mureş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -1 post de asistent
medical de radiologie la Laborator
radiologie şi imagistică medicală; -1
post de referent la Birou Aprovizionare-Transport-Achiziții. Concursul
se organizează şi se desfăşoară
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 17.01.2018,
ora 9.00; -Proba practică în data de
23.01.2018, ora 9.00; -Interviul în
data de 23.01.2018, ora 12.00.
Condiţii generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din
Regulamentul-cadru la Hotărârea
286/2011. Condiţii speciale de participare la concurs pentru postul de
asistent medical de radiologie: Studii:
diplomă de bacalaureat, studii postliceale de radiologie /studii superioare
de scurtă durată de radiologie/ studii
superioare de radiologie. Fără
condiții de vechime. Condiţii speciale
de participare la concurs pentru
postul de referent: absolvenți a 12
clase cu diplomă de bacalaureat şi
studii de specialitate în domeniul
economic. Vechime minim 1 an în
domeniul economic. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada: 21.12.201709.01.2018, la sediul Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Municipal „Dr. Gh.
Marinescu” Târnăveni, telefon:
0265.446.161, interior: 150, fax:
0265.446.156.
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
(un) post Economist specialist IA,
economice (S) -Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale;
-1 (un) post Referent de specialitate,
gr. I, spec. Psihologie (S) -Serviciul de
Management al Calităţii Serviciilor
Medicale; -1 (un) post Șofer autosanitară III - Compartiment Transporturi Auto; -2 (două) posturi Asistent
Medical, generalist (PL) -Secţia
Clinică I -Boli Infecţioase Adulţi; -1
(un) post Îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică I -Boli Infecţioase Adulţi; -1
(un) post Inginer debutant, spec.
Inginerie genetică (S) -Laborator de
Analize Medicale Microbiologie.
Concursul se va desfăşura la sediul
institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere a
dosarelor: 09.01.2018, ora 13.00;
-Testarea psihologică: în data de
17.01.2018, ora 10.00; -Proba scrisă:
în data de 19.01.2018, ora 10.00;
-Proba practică: în data de
26.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 1. Pentru funcţia de Economist specialist IA, economice (S):
-diplomă de licenţă; -6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate. 2. Pentru
funcţia de Referent de specialitate,
gr.I, spec.Psihologie (S): -diplomă de
licenţă; -6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate. 3. Pentru funcţia de
Șofer autosanitară III: -Permis de
conducere pentru şofer profesionist
valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C; -fără vechime. 4.
Pentru funcţia de Asistent Medical,
generalist (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. 5.Pentru funcţia de
Îngrijitoare (G): -şcoală generală (G);
-fără vechime. 6.Pentru funcţia de
Inginer debutant, spec. Inginerie
genetică (S): -diplomă de licenţă;
-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 Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 021.20.10.980,
interior: 3055, adresa: e-mail marius.
stefan@mateibals.ro
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
funcţiei contractual temporar
vacante, pe durată determinată: -1
(un) post Asistent Medical Debutant,
generalist (PL) -Secţia Clinică IV
-Boli Infecţioase Adulţi; -2 (două)
posturi Registrator Medical (M)
-Compartiment Primiri Urgenţe de
Specialitate. Concursul se va desfăşura la sediul institutului, după
următorul calendar: -Termenul de
depunere a dosarelor: 29.12.2017, ora
13.00; -Testarea psihologică: în data
de 10.01.2018, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 12.01.2018, ora
10.00; -Proba practică: în data de
18.01.2018, 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 Hotărârii Guvernului nr.
797/1997; -fără vechime. 2.Pentru
funcţiile de Registrator Medical (M):
-diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; -6
luni vechime în activitate. 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
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 Ștefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.20.10.980, interior: 3055,
adresa e-mail: marius.stefan@mateibals.ro
l Primăria Oraş Iernut organizează
la sediul instituţiei, în data
17.01.2018, ora 10.00, proba scrisă şi/
sau proba practică (pentru şoferi
PSI), în data de 19.01.2018, ora 9.00,
interviul, concurs pentru ocuparea
unui post de consilier juridic, un post
inspector de specialitate în cadrul
compartimentului „Implementare
proiecte din fonduri europene”, un
post de inspector de specialitate
-PAPI, 3 posturi şofer autospecială
SVSU şi trei posturi de muncitori
(măturători), un post de muncitor I
(măturător) şi un post de asistent
medical -cabinet şcolar. Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată.
Condiţiile generale de participare la
concurs sunt următoarele: -are cetăţenia română şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; -are vârsta de
minimum 18 ani împliniţi; -are capacitate deplină de exerciţiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare.
Pentru consilier juridic în cadrul
compartimentului juridic al Consiliului Local: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specialitatea drept; -vechime în specialitatea
studiilor un an. Pentru inspector de
specialitate în cadrul compartimentului „Implementare proiecte din
fonduri europene”: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specialitatea: administrative sau economice.
Pentru inspector în cadrul Biroului
„Urbanism” compartiment PAPI:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în specialitatea informatică. Pentru
posturile de şofer autospecială:

-Studii medii sau generale; -Permis
de conducere categoria B, C;
-Vechime în specialitate 2 ani. Pentru
postul de muncitor (măturători):
-studii medii sau generale; -vechimea
în muncă pentru muncitor I este de 6
ani. Pentru postul de asistent medical
-cabinet şcolar: -studii şcoală postliceală sanitară în specialitatea asistent
medical generalist/asistent medico-social; -vechimea de 5 ani în
specialitatea studiilor. Dosarele se vor
depune la registratura instituţiei în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului pe site-ul
primăriei. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0265.471.410, la
Biroul Resurse Umane.
l Spitalul Universitar de Urgenţă
Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contruactuale vacante: Serviciul
Resurse Umane -şef serviciu -1 post
vacant. Condiţii specifice pe care
trebuie să le îndeplinească persoana
care participă la concurs: -studii
superioare absolvite cu examen de
licenţă (domeniul ştiinţe administrative, economice, juridice); -vechime
în specialitatea studiilor minim 7 ani;
-vechime în activitate, în domeniul
resurselor umane, de cel puţin 10 ani;
-curs acreditat de specializare în
domeniul serviciului (atestat de
inspector/ specialist resurse umane).
Calendarul de desfăşurare a concursului este: 20.12.2017- 08.01.2018 –
înscrierea candidaţilor de luni până
joi între orele 08.00– 16.00 şi vineri
între orele 08.00– 14.00; 09.01.2018
ora 10.00 –afişarea rezultatelor de
verificare a dosarelor; rezultatul
selectării dosarelor de concurs se va
afişa la sediul S.U.U.B.– Serv.
RUNOS şi pe site-ul spitalului (www.
suub.ro). 09.01.2018, ora 10.0010.01.2018 ora 10.00 –formularea
contestaţiilor faţă de rezultatele de
verificare a dosarelor; 11.01.2018, ora
10.00 –afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare
a dosarelor; 22.01.2018, ora 10.00 –
susţinerea probei scrise la Sala de

anunțuri

www.jurnalul.ro
Consiliu a S.U.U.B. (etaj 1);
23.01.2018, ora 14.00 –afişarea rezultatelor probei scrise (se va afişa la
sediul S.U.U.B.– Serv. RUNOS şi pe
site-ul spitalului www.suub.ro);
23.01.2018 ora 14.00- 24.01.2018, ora
14.00 –formularea contestaţiilor faţă
de rezultatele probei scrise;
25.01.2018, ora 14.00 – afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă;
26.01.2018, ora 10.00– susţinerea
probei interviu la Sala de Consiliu a
S.U.U.B. (etaj 1); 29.01.2018, ora
10.00– afişarea rezultatelor probei
interviu (se va afişa la sediul
S.U.U.B.– Serv. RUNOS şi pe site-ul
spitalului www.suub.ro); 29.01.2018
ora 10.00- 30.01.2018, ora 10.00–
formularea contestaţiilor faţă de
rezultatele probei interviu;
31.01.2018, ora 10.00– afişarea rezultatelor finale (se va afişa la sediul
S.U.U.B.– Serv. RUNOS şi pe site-ul
spitalului www.suub.ro). Relatii
suplimentare se pot obţine de la
Sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Bucureşti- Splaiul Independenţei nr. 169, sector 5, BucureştiServiciul RUNOS- tel.: 021/318.05.22
int. 195 sau 395 şi pe pagina de
internet a unităţii, respectiv www.
suub.ro.
l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
în: localitatea Bucureşti, strada
Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A,
sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: analist programator -0,5 post vacant contractual.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
superioare; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
minim 5 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: data de 18.01.2018, ora 10.00,
la sediul instituţiei. Proba de interviu:
data de 22.01.2018, ora 10.00, la
sediul instituţiei. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
10.01.2018, ora 15.00 la sediul instituţiei. Date contact: Vilae Andreea,
tel: 0726.205.356.
l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
în: localitatea Bucureşti, strada
Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A,
sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: contabil şef– 1
post vacant contractual. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: minim 5
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă: data de

18.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. Proba de interviu: data de
22.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de
10.01.2018, ora 15.00, la sediul instituţiei. Date contact: Lixandra
Eugenia, tel. 0766.753.065.

pând cu ora 13.00. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor depune la
sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul
resurse umane, etaj 1, camera 116,
strada Grigore Cobălcescu nr. 26,
sector 1, Bucureşti, până la data de
11.01.2018, ora 15.00. Informații
suplimentare se pot obține la telefon
021.313.88.05, int. 114.

l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul
în: localitatea Bucureşti, strada
Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A,
sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: îngrijitor -1
post vacant contractual. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii generale sau
medii; -vechime în muncă necesară
ocupării postului: minim 5 ani. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba practică: data de
18.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. Proba de interviu: data de
22.01.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de
10.01.2018, ora 15.00, la sediul instituţiei. Date contact: Trică Corina, tel:
0726.729.446.

l Spitalul Clinic de Urgenta
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Berceni nr. 12, Sector
4, organizeaza concurs pentru
ocuparea pe durata nedeterminata a
urmatoarelor posture temporar
vacante, corespunzator functiilor
contractuale, in cadrul structurilor
organizatorice din spital dupa cum
urmeaza: - 2 posturi de asistent
medical generalist debutant (PL). –
diploma de bacalaureat; - diploma
scoala postliceala sanitara; fara
vechime in specialitate. 1 Post infirmiera debutant: - diploma de scoala
generala; disponibilitate de lucru in
ture; cu sau fara vechime in activitate. Concursul se va desfasura la
sediul institutiei si va cuprinde trei
probe, astfel: 1. Proba Scrisa –
10.01.2018, ora 09:00, in amfiteatrul
centrului de excelenta in neurochirurgie. 2. Proba practica –
15.01.2018, ora 09:00, in cadrul
structurilor organizatorice. 3. Interviul – 18.01.2018, ora 09:00, in amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. Persoanele interesate
pot depunde dosarul de inscriere in
perioada 20.12.2017-28.12.2017
(inclusiv), ora 14:00, la sediul spitalului – Serviciul RUNOS. Relatii
suplimentare se pot obtine la telefon
021-334.30.25, interior 1122 si 1123
Serviciul RUNOS si pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti
organizează concursuri pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante de execuţie de personal civil
contractual: -1 post de asistent
medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul
cabinetului oncologie medicală.
Concursul se va desfăşura, astfel:
proba scrisă în data de 18.01.2018,
începând cu ora 09.00; interviu în
data de 25.01.2018, începând cu ora
09.00; -2 posturi de asistent medical
grad principal, specialitatea medicină de laborator (studii postliceale)
în cadrul laboratorului analize medicale. Concursul se va desfăşura,
astfel: proba scrisă în data de
18.01.2018, începând cu ora 11.00;
proba practică în data de 25.01.2018,
începând cu ora 11.00; interviu în
data de 31.01.2018, începând cu ora
09.00; -1 post de asistent medical
grad principal, specialitatea radiologie- imagistică medicală (studii
postliceale) în cadrul laboratorului
radiologie- imagistică medicală.
Concursul se va desfăşura, astfel:
proba scrisă în data de 18.01.2018,
începând cu ora 11.00; proba practică în data de 25.01.2018, începând
cu ora 11.00; interviu în data de
31.01.2018, începând cu ora 09.00; -1
post de îngrijitoare (studii generale),
Deservire. Concursul se va desfăşura,
astfel: proba practică în data de
18.01.2018, începând cu ora 13.00;
interviu în data de 25.01.2018, înce-

l Spitalul Clinic de Urgenta
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Berceni nr. 12, Sector
4, organizeaza concurs pentru
ocuparea pe durata nedeterminata a
urmatoarelor posture vacante, corespunzator functiilor contractuale, in
cadrul structurilor organizatorice din
spital dupa cum urmeaza: - 2 Posturi
asistent medical principal (PL). –
diploma de bacalaureat; - diploma de
scoala post liceala sanitara;- examen
obtinere grad principal; - 5 ani
vechime ca asistent medical. 5.
Posturi de aistent medical debutant
(PL). – diploma de bacalaureat; diploma scoala postliceala sanitara;
- fara vechime in specialitate. 4
posturi de asistent medical generalist
(PL). – diploma de bacalaureat;
diploma scoala postliceala sanitara; 6
luni vechime in specialitate. 2 posturi
brancardier: - diploma de scoala
generala; - disponibiliatte de lucru in
ture; cu sau fara vechime in activitate. 5 posturi infirmiera debutant: -

III

diploma de scoala generala;
- disponibilitate de lucru in ture; cu
sau fara vechime in activitate. 1 post
referent de specialitate gradul I –
specialitate juridica: - diploma de
bacalaureat; diploma de licenta; 6 ani
si 6 luni vechime in specialitate. 1
post economist gradul II cu 0.5
norma. – Diploma de bacalaureat; diploma de licenta; - 6 luni vechime
in specialitate. Concursul se va desfasura la sediul institutiei si va
cuprinde teri probe, astfel: 1. Proba
Scrisa – 17.01.2018, ora 09:00, in
amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. 2. Proba practica –
22.01.2018, ora 09:00, in cadrul
structurilor organizatorice. 3. Intervial – 25.01.2018, ora 09:00, in amfiteatrul centrului de excelenta in
neurochirurgie. Persoanele interesate
pot depune dosarul de inscriere in
perioada 20.12.2017-9.01.2018 (inclusive), ora 14:00, la sediul spitalului –
Serviciul RUNOS. Relatii
suplimentare se pot obtine la telefon
021-334.30.25, interior 1122 si 1123
Serviciul RUNOS si pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

colț, tr. 1, jud. Iaşi, în calitate de
pârâți, la data de 09.01.2018, ora
12.00, în dosarul nr. 101/2017, având
ca obiect pronunțarea unei hotărâri
care să țină loc de contract de
vânzare, în proces cu Huțupaşu Ion,
Huțupaşu Lili, Bădărău Sorin-Irinel
şi Bădărău Cristina, în calitate de
reclamanți.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post contractual
vacant: -1 (un) post de secretar debutant, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din
Arad. Condiţii specifice: -Studii
medii; -Constituie un avantaj deţinerea unui certificat E C D L;
-Cunoaşterea limbei engleze. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs 10.01.2018, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise: 17.01.2018,
ora 10.00. Data susţinerii interviului:
19.01.2017, ora 10.00. Toate probele
se vor susţine la Sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a
concursurilor, bibliografia şi după
caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.
ro. Informaţii suplimentare referitoare la concursurile de mai sus pot fi
solicitate de la Serviciul Resurse
Umane -Salarizare al universităţii,
telefon: 0257.280.702, interior 4128.

l Se citează numiții Sângeorzan
Florian, Sângeorzan Emil,
Sângeorzan Dochia, Sângeorzan
Vi o r i c a , S â n g e o r z a n A n t o n ,
Sângeorzan Savir şi Sângeorzan
Maxim în calitate de pârâți la Judecătoria Năsăud, pentru termenul din
20.02.2018.

CITAȚII
l Pana Sorin Tiberiu domiciliat in
Ploiesti, str. Karl Marx nr.15, bl.A,
sc.B, ap.10, Prahova si Pana Cezar
Daniel domiciliat in Ploiesti, str. Karl
Marx nr.15, bl.A, sc.B, ap.10,
Prahova sunt citati de Judecatoria
Ploiesti in Dosarul nr. 22595/281/2015
in data de 08.01.2018, ora 8.30.
l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Braşov, str. Regina Maria
nr. 18 (actuala str. Nicolae Bălcescu,
nr. 16), este chemat sa se prezinte la
Judecătoria Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, în data de 25.01.2018, ora
9.00, sala J1, în calitate de pârât, în
dosarul civil nr. 16873/197/2012, în
contradictoriu cu Anton Maria,
pentru fond partaj judiciar.
l Numita Ciobanu Elena, domiciliată în sat Forăşti, comuna Forăşti,
jud. Suceava, este chemată a se
prezenta la Judecătoria Hîrlău în
data de 01.02.2018, orele 9, în calitate
de pârâtă în dosarul civil nr.
756/239/2016.
l Munteanu Constantin şi
Munteanu Elena sunt citați pentru
arbitraj la Tribunalul de Arbitraj
Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de
Arbitraj şi Mediere din mun. Iaşi, Bd.
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2

l Numiții Andreica Maria, Ana,
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan
sunt chemați în instanță la Judecătoria Bistrița în dosar număr
197/190/2005 în data de 23.01.2018,
ora 09.00.
l Iftode Ionut Alexandru PFA, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Piatra Neamț este citat la
Judecătoria Piatra Neamț, sala A,
completul C14, în ziua de 16.01.2018,
ora 09.00, în calitate de Pârît, în
proces cu SC Perla Invest SRL, prin
Administrator Judiciar BDO Business Restructuring SPRL şi Administrator Special Morozan Lucian în
calitate de Reclamant în dosarul civil
nr.3472/279/2017, obiect -pretentii.

l Se citează numiții Cotul Anastasia, Cotul Mădălina, Cotul Tecla,
Cotul Nastasia, Cotul Luciana, Cotul
Susana, Cotul Maria, Cotul Lucreția,
Cotul Ioan, Cotul Victoria, Cotul
Alexandru, Cotul Ileana, Cotul
Olimpia, Cotul Sofronia, Nistor Pall
Timoftei, Nistor Octavian, Bindiu
Ioan, Bindiu Ana, BIndiu Timoftei,
Bindiu Emil, Bindiu Octavia, Cotul
Zamfira, Cotul Vasile, Pomohaci
Lucreția în calitate de pârâți la Judecătoria Năsăud, pentru termenul din
20.02.2018.
l Prin prezenta somaţie se aduce la
cunoştinţă celor interesaţi faptul că
numiţii Szekely Sandor-Erno şi
Szekely Gizella, domiciliaţi în loc.
Bodoş, nr.159, jud.Covasna, solicită
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilelor
din CF nr.24055 Baraolt (CF vechi
388 Bodoş) nr top 1570/184 cu suprafaţa reală de 262mp, proprietatea
def. Szekely Lajos, decedat la
27.07.1921 şi Szekely Rozalia, decedată la 20.07.1959 şi CF nr.26594
Baraolt (CF vechi 544 Bodoş) nr top
186, în suprafaţă de 126mp şi nr top
187 în suprafaţă reală de 667mp,
proprietatea tabulară a def. Szekely
Lajos- teren intravilan cu categoria
de folosinţă curţi-construcţii în
suprafaţă totală de 1055mp. Toţi cei
interesaţi pot face opoziţii în termen
de 30 zile la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, dos. Nr.3541/305/2017.
l Numita Martinov Agafia, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Brăila,
strada Reşiţa, nr. 34, judeţul Brăila,
este citat la Judecătoria Brăila
pentru data de 10 ianuarie 2018, ora
9.00, complet C12 civil, în calitate de
p â r â t ă î n d o s a r u l c i v i l n r.
11101/196/2017, în contradictoriu cu
reclamanta SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea SA Brăila.

PROPUNERI AFACERI
l Penitenciarul Mioveni poate pune
la dispoziţia solicitanţilor forţă de
muncă specială (deţinuţi), pe perioade de timp prestabilite de comun
acord, la un tarif excepţional, în
condiţii deosebit de avantajoase.
Totodată, în cadrul atelierului
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propriu, poate fi confecţionată o
gamă largă de produse de tâmplărie,
atât cu materialele clientului cât şi
ale unităţii, la preţuri competitive.
Pentru detalii, vă puteţi adresa la
numărul de telefon 0751267301 sau
la adresa alin.lunganu@anp.gov.ro.

adresa de internet: www.apmbz.
anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt, pana la data de
25.12.2017.

DIVERSE

l Orasul Lipova, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul - Centrala de producere a energiei termice din biomasa,
propusa a fi realizata in Lipova, str.
N. Balcescu nr. 26, jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Arad, din
Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud.
Arad si la sediul Primariei Lipova in
zilele de luni- vineri, intre orele 8-16.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Arad din Arad,
str. Splaiul Mures FN, judet Arad.

l În temeiul art. 71 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenței
nr. 85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii simplificate de insolvență
a debitorului SC A.C.I. Company
SRL, CIF: 33647985, J25/275/2014
de către Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 5007/101/2017. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţe
15.02.2018; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar al creanţelor este la 19.02.2018, Termen
pentru soluționarea eventualelor
contestații împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la data publicării în BPI; Termen pentru
întocmire şi afişare tabelului definitiv
consolidat al creanţelor 05.03.2018.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 71 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenței nr.
85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii simplificate de insolvență a
debitorului SC Arlen Trade SRL, CIF:
24634358, J25/759/2008 de către
Tribunalul Mehedinţi în dosar nr.
4975/101/2017. Termen pentru depunerea cererilor de creanţe 22.01.2018;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al creanţelor este la
29.01.2018, Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar este de 7 zile
de la data publicării în BPI; Termen
pentru întocmire şi afişare tabelului
definitiv consolidat al creanţelor
26.02.2018. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a insolvenței prevăzută
de Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei S.C. Eco Automotive
S.R.L cu sediul social în Jilava, Str.
Prelungirea Giurgiului, nr.33A, jud.
Ilfov, J23/2024/2009, CUI 26062717,
în dosarul 3786/93/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor
asupra averii debitorului -25.01.2018,
termenul de verificare a creanțelor, de
întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe
-15.02.2018, termenul de definitivare
a tabelului creanțelor -05.03.2018,
data primei şedințe a adunării generale a creditorilor este 20.02.2018.
Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 07.03.2018.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului: “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda 520 Pacle
Est”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Buzau, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare
adecvata pentru proiectul mentionat,
propus a fi amplasat in extravilan sat
Policiori, Comuna Scortoasa, jud.
Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM
Buzau, din Buzau, str. Democratiei
nr.11, in zilele de luni-vineri, intre
orele 8-14, precum si la urmatoarea

l Administratorul judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta
de Legea nr.85/2014, impotriva debitoarei S.C. Apogaz Serv S.R.L. cu
sediul in Ploiesti, Str. Rafinorilor nr.
4, Cam. S7, Subsol, judetul Prahova,
J29/462/2003, CUI 15296398, in
dosarul 8551/105/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Sectia a II-a
Civila de Contencios Administrativ si
Fiscal. Termenul limita pentru inregistrarea cereriide admitere a creantelor asupra averii debitorului
-10.01.2018, termenul de verificare a
creantelor, de intocmire si publicare
in BPI a tabelului preliminar de
creante -30.01.2018, termenul de
definitivare a tabelului creantelor
-23.02.2018. Urmatorul termen de
judecata a fost fixat pentru data de
17.01.2018. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Autostrada Sebeş-Turda” propus a
fi amplasat pe teritoriul administrativ
al județului Alba. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul: -Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str.
Splaiul Independenței, nr.294, Sector
6, Bucureşti, în zilele de luni-joi, între
orele 08.30-16.00 şi vineri între orele
08.30-13.30; -Companiei Nationale
de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A., B-dul Dinicu Golescu,
nr.38, sector 1, Bucureşti. Memoriul
de prezentare este afişat pe pagina
web a ANPM (www.anpm.ro),
accesând domeniul Reglementări /
Acord de mediu /Documentații
procedura EIA şi EA. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului: str.Splaiul Independenței,
nr.294, sector 6, Bucureşti.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu prevederile
Legii 31/1990, completată cu Actul
Constitutiv al societăţii, Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale SC Albrau Prod SA
Bucureşti, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data
de 01.02.2018, la ora 13:00, la punctul
de lucru al societăţii din Oneşti, str.
Avîntului, nr.20, judeţul Bacău, cu
următoarea Ordine de zi: Art.1.Aprobarea acordării unui împrumut în
valoare de 2.500.000 Euro de către
SC Albrau Prod SA către SC Lvi
Serv SRL. Art.2.Aprobarea garantării împrumutului de către SC Lvi
Serv SRL prin constituirea ipotecii de
rang 1 asupra unui bun imobil în

favoarea SC Albrau Prod SA. Materialele aferente punctelor de pe
ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia
acţionarilor la punctul de lucru al
societăţii din Oneşti, str.Avîntului,
nr.20, judeţul Bacău, până la data de
26.01.2018. În cazul în care din lipsă
de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va fi legal constituită la
această dată, va avea loc o a doua
Adunare Generală Ordinară a acţionarilor la data de 02.02.2018, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. Acţionarii pot participa
la Adunările Generale ale Acţionarilor personal sau prin reprezentanţi
în baza unei împuterniciri (procuri
speciale) acordate pentru această
adunare. Procurile vor fi depuse în
original la punctul de lucru al societăţii din Oneşti, str.Avîntului, nr.20,
judeţul Bacău, cu cel puţin 48 de ore
înainte de adunare, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot
la Adunarea respectivă.

LICITAȚII
l Anunţ de participare. Inspectoratul
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., instituţie
publică finanţată din surse proprii,
doreşte închirierea unui spaţiu de
birouri pentru Inspectoratul Judeţean
Arad în suprafaţă de cca. 150 mp.
Criteriul de atribuire este: preţul total
de închiriere lunar cel mai scăzut
dintre ofertele admisibile. Prin preţul
total de închiriere lunar se înţelege
preţul solicitat pentru suprafaţa utilă
totală ofertată inclusiv costul tuturor
utilităţilor (energie electrică, energie
termică, apă-canal şi salubritate).
Documentaţia în vederea depunerii
ofertelor se obţine gratuit de la sediul
central al I.S.C.T.R. din B-dul. Dinicu
Golescu nr. 38, sector 1, poarta G,
Bucureşti sau poate fi accesată pe
site-ul I.S.C.T.R. - www.isctr-mt.ro –
secţiunea Informaţii de interes public
– Transparenţă – Achiziţii. Pentru
contact se va utiliza adresa de e-mail:
achizitii@isctr-mt.ro. Oferta semnată
şi ştampilată va fi transmisă în plic
sigilat, pe care va fi menționat Oferta
închiriere spațiu birouri pentru
Inspectoratul Județean Arad, până cel
târziu în data de 28.12.2017 ora 12.00,
direct sau prin poştă pe adresa
I.S.C.T.R. din b-dul Dinicu Golescu
nr. 38, poarta G, parter, Registratura
I.S.C.T.R., sector 1, Bucureşti. Va
anuntam ca in dos. nr. 18493/55/2017
al Judecatoriei Arad, s-a deschis
procedura de declarare a mortii numitilor Roth Ema, nascuta Klein si Roth
Ladislau, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Semlac, nr. 668, jud. Arad,
cu invitatia ca orice persoana care
poate oferi date pe care le cunoaste in
legatura cu cel disparut sa le comunice Judecatoriei Arad in termen de 2
luni de la data publicarii prezentului
anunt.
l Consiliul Local al Comunei
Ciorani, județul Prahova, cu sediul în
comuna Ciorani, satul Cioranii de
Jos, nr.1287bis, județul Prahova, tel./
fax: 0244.462.025, e-mail: administrator@primariaciorani.ro, cod fiscal:
2845648, organizează la sediul său
din comuna Ciorani, sat Cioranii de
Jos, nr. 1287bis, județul Prahova,
licitație publică în vederea arendării
terenurilor arabile în suprafață totală
de 42,09ha proprietate privată a
Comunei Ciorani, județul Prahova,
în scopul cultivării, la data de
25.01.2018, ora 10.00. Documentația
poate fi procurată de la Registratura
Primăriei Comunei Ciorani la prețul
de 200Lei, achitată la casieria Primăriei Comunei Ciorani. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
22.01.2018. Data-limită de depunere
a ofertelor: 23.01.2018, ora 14.00, la

sediul Primăriei Comunei Ciorani, 1
exemplar. Soluționarea litigiilor se
realizează conform prevederilor Legii
contenciosului administrativ
nr.554/2004, actualizată, de către
secția de contencios administrativ a
Tribunalului Prahova, din Ploieşti,
s t r. Vă l e n i , n r. 4 4 , t e l . / f a x :
0244.544.781, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Relații la telefon:
0244.462.025.
l Unitatea Militară 0721 Gheorgheni, organizează în data de
15.01.2018, ora 10.00, licitaţie publică
cu strigare, pentru atribuirea contractului de închiriere a două spaţii a câte
1(un) mp. fiecare în vederea instalării
a două automate de băuturi calde.
Spaţiile care sunt puse la dispoziţie se
află în incinta unităţii din municipiul
Gheorgheni, Str.Ciobotului, nr.4, cod
poştal: 535500, jud.Harghita. Persoanele interesate pot solicita în scris la
sediul unității, în perioada 03.0108.01.2018, fişa de date a achiziției,
care se obţine contra sumei de 5,00lei,
la sediul unităţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0266.365.300, interior 23500,
persoană de contact: Pohoață Ioan.
l Anunt primaria municipiului
Bistrita, organizeazã in data de
16.01.2018 ora 13,30, la sediul din
Piata Centralã nr.6, licitatie publica
cu strigare pentru vanzarea spatiiIor
situate in: -Bistrita, str.Liviu
Rebreanu nr.12, et.I, ap.2; -Bistrita,
str. Liviu Rebreanu nr.12, et.I, ap.3; Bistrita, Piata Centrala nr.37, parter,
ap.4; - Bistrita, str.Nicolae Titulescu
nr.13, parter, ap.7; -Bistrita, str.
Nicolae Titulescu nr.22, et.1 si
mansarda ap.2; -Bistrita, str.Nicolae
Titulescu nr.22, et.1, ap.3; -Bistrita,
str.C-tin Dobrogeanu Gherea nr.10.
-Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.24;
- Localitatea componenta Unirea,
nr.147. Documentele licitatiei se pot
procura de la Primãria municipiului
Bistrita, Directia Patrimoniu, str.
Gh.Sincai nr.2, incepand cu data de
04.01.2018, ora 9,00. Ofertele se vor
depune la Registratura Primariei
municipiului Bistrita, strada Gh.
Sincai nr.2, pana la data de
15.01.2018, ora 15,30. Vizitarea spatiilor se va putea face incepand cu data
de 05.01.2018, in fiecare zi de marti
intre orele 10,00-11,00 si joi intre
orele 15,00-16,00. Relatii suplimentare la telefon 0263/232391 sau
0263/223923 int. 265. Primar,Ovidiu
Teodor Cretu.
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand teren/constructii inscris in C.F.
nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat
in proprietatea debitoarei SC
Mannheim Oil SRL, situat administrativ in Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita
generic " Statie distributie carburanti". Pretul de pornire al licitatiei
este de 90% din pretul de evaluare,
respectiv 1.259.730,81 Lei + T.V.A,
(echivalentul a 272.610 EUR, la
cursul BNR de azi, 19.12.2017, 1 euro
= 4,6210 Lei). Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A.Licitatia va avea loc in data de
29.12.2017, orele 12.30, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap. 21, jud. Caras-Severin.
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie

publica a bunurilor mobile, reprezentand mijloace fixe si obiecte de
inventar, aflate in proprietatea debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situate
administrativ in Caransebes, Calea
Severinului, nr. 7, jud. Caras Severin. Pretul de pornire al licitatiei
este de 100% din pretul de evaluare+
t.v.a., conform centralizatorului
anexat raportului de evaluare. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 100 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
29.12.2017, orele 12.00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap. 21, jud. Caras-Severin.

PIERDERI
Pierdut card atestat pe numele
Tepeliga Ion. Declar nul.
l S.C. Exclusiv Euro Design S.R.L.,
cu sediul în Băicoi, str. 9 Mai, CUI
10148404, J29/1355/2007, declar
pierdut certificatul de înregistrare a
societăţii.
l Pierdut contract de construire şi
proces verbal nr. 3213/4/1974 pe
numele Strâmbu Lidiea. Le declar nule.
l S.C. Catival Impex S.R.L.
J40/28798/1992, RO 2632151, cu
sediul în Bucureşti, str. Corcoduşului
nr.9C, sector 6, declară pierdute din
data 08.12.2017: facturier seria CAT
nr. 22001-22050, din care declară
nule de la 22002 până 22050; chitanţier seria CAT nr. 8901-8950, din care
declară nule de la 8910 până la 8950.
l Pierdut certificat de medic primar
chirurgie plastică microchirurgie
reconstructivă nr. înreg. 7272, eliberat
la 2.09.2013 de Ministerul Sănătăţii
conform Ordin 1044, pe numele
Marcenco Untilă I. Natalia. Îl declar
pierdut.
l Declar pierdută din data de
27.10.2017 legitimaţia de student
pentru transport cu seria A nr.
0422070, eliberată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, pe numele
Călugăru Emilia- Loredana.
l Declar pierdută din data de
27.10.2017 legitimaţia de student
pentru gratuitate la transport cu seria
A nr. 0422073, eliberată de Academia
de Poliţie „Al. I. Cuza”, pe numele
Csedo- Fogados Erica.
l Pierdut contractul de vânzarecumpărare nr. 2537/1991 şi procesul
verbal încheiat la aceeaşi dată,
contract vânzare- cumpărare între
I.C.R.A.L. Giuleşti şi Niţă Adrian şi
Niţă Simona Luiza.
l Pierdut duplicat legitimație atestat
verificator de proiecte în specialitatea
Instalații sanitare (Is) şi Instalații de
gaze (Ig), seria H, nr B
07604/07.12.2007, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, aparținând Popescu V. Magda
din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nulă.
l Dumagas Transport SA declară
pierdută şi nulă ştampila nr.16 cu
următoarea amprentă: Societatea
Comercială CIF RO16020497, nr.16,
D u m a g a s Tr a n s p o r t S A ,
J16/1948/2003, com.Podari, Dolj.
l Pierdut acte de înfiinţare PFA
Puiu M.Nicolae, emise de Registrul
Comerţului. Se declară nule.

