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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l SC MD Stroika Total SRL cu sediul
in Cluj-Napoca angajeaza muncitori
necalificati in domeniul constructiilor.
Informatii la telefon 0759685005.
l SC MD Stroika Total SRL angajeaza
- 5 zidari rosari tencuitori, 5 zugravi, 5
fierari betonisti si 5 muncitori necalificati, avand studii medii, cunoscatori ai
limbii ruse.CV-urile se trimit la md.
stroikatotal@gmail.com pana la data de
15.11.2019.Doar candidatii selectati vor
fi contactati.
l Macarale Mures SRL, cu sediul în
Târgu Mureș, strada Budiului, nr. 103,
jud. Mureș, angajează sudor (2),
muncitor necalificat în agricultură (5),
mașinist la mașini pentru terasamente
(ifronist) (3), mecanic auto (2). CV-urile
se pot depune la sediul firmei până la
data de 14.11.2019. Informații la
telefon: +40265.262.026.
l Amy Development International
SRL, cu sediul în București, Sector 5,
Bulevardul Națiunile Unite, nr.1, Birou
A4 -Ansamblul Gemenii Sitraco, bloc
108A, etaj 4, J40/13027/01.10.2019,
CUI: 41705319, angajează secretară, cod
COR 412001. Cerințe: studii superioare;
experiență 5 ani în domeniul secretariatului; capacitate bună de analiză și
sinteză a informațiilor; limba engleză și
limba arabă, scris și vorbit la nivel
avansat; flexibilitate/adaptabilitate/
rezistență la stres/muncă în echipă. Cei
interesați pot depune CV-ul, însoțit de
actele de studii și scrisoarea de intenție,
pe adresa de e-mail: avocatalatar@
gmail.com, până pe data de 18.11.2019,
inclusiv. Selecția va avea loc în data de
19.11.2019 și se va face în baza documentelor transmise prin e-mail.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice -ANRSC, cu sediul în
strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, anunţă, conform HG 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
amânarea concursului pentru ocuparea
posturilor de: -Director general adjunct,
gradul profesional II, la Direcția financiar, contabilitate, administrativ; -Șef
agenție teritorială, gradul profesional II,
la Direcția generală monitorizare
-Agenția teritorială Sud-Est, organizat
iniţial: -Proba scrisă în data de
20.11.2019, ora 10.00; -Proba interviu în
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data de 26.11.2019, ora 10.00, astfel:
-Proba scrisă în data de 12.12.2019, ora
10.00, -Proba interviu în data de
17.12.2019, ora 10.00. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Clubul Sportiv „Activ Prahova-Ploiești”, cu sediul în Ploiești, b-dul Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii vacante de natură
contractuală de consilier, grad profesional I, la Compartimentul Financiar-Contabiltate, Administrativ și
Resurse Umane. Condiţii generale.
Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice: -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 4 ani; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul știinţelor
economice. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-14.11.2019-27.11.2019, ora 16.30:
termen pentru depunerea dosarelor;
-28.11.2019-29.11.2019 -selecția dosarelor; -05.12.2019, ora 10.00: proba
scrisă; -11.12.2019, ora 10.00: proba
interviu. Dosarul de concurs va conține
obligatoriu documentele așa cum sunt
stabilite în art.6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Clubului
Sportiv „Activ Prahova-Ploiești”,
Ploiești, b-dul Republicii, nr.2-4,
c a m . 3 0 5 , e t . 3 , n r. d e t e l e f o n :
0244.514.545, int.303. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul Clubului Sportiv
„Activ Prahova-Ploiești” și pe site-ul
Consiliului județean Prahova: www.
cjph.ro -Informații Publice -Oportunități de Angajare.
l Unitatea Militară 02180 București
organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual: muncitor calificat IV
(vopsitor) în formaţia de lucru din
formaţiunea Cazarmare, prevăzut cu
studii medii/generale și pregătire în
domeniul vopsitorie, astfel: pe data de
05.12.2019, ora 10.30 (proba practică), și
pe data de 11.12.2019, ora 10.30 (interviul), la sediul Unităţii Militare 02180.
Vechimea în muncă în specialitatea
studiilor: fără vechime în muncă sau în
specialitatea studiilor. Data-limită până
la care se poate depune dosarul de
concurs este 27.11.2019, ora 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 021.410.28.75 sau la sediul
Unităţii Militare 02180 București, str.
Antiaeriană, nr.4-6, sector 5.

l Unitatea Militară 02180 București
organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual: șofer II în grupa depozitare
din plutonul aprovizionare la compania
stat major, prevăzut cu studii medii/
generale și permis conducere categoriile
B, C, astfel: pe data de 05.12.2019, ora
12.30 (proba practică), și pe data de
11.12.2019, ora 12.30 (interviul), la
sediul Unităţii Militare 02180. Vechimea
în muncă în specialitatea studiilor: 6
luni în specialitatea postului. Data-limită până la care se poate depune
dosarul de concurs este 27.11.2019, ora
16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon: 021.410.28.75 sau la sediul
Unităţii Militare 02180 București, str.
Antiaeriană, nr.4-6, sector 5.
l Unitatea Militară 02180 București
organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual: contabil debutant în
compartimentul contabilitate-salarizare
și deconturi, prevăzut cu studii medii și
calificare în specialitatea contabilitate,
astfel: pe data de 05.12.2019, ora 08.30
(proba scrisă), și pe data de 11.12.2019,
ora 08.30 (interviul), la sediul Unităţii
Militare 02180. Vechimea în muncă în
specialitatea studiilor: fără vechime în
muncă sau în specialitatea studiilor.
Data-limită până la care se poate
depune dosarul de concurs este
27.11.2019, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
021.410.28.75 sau la sediul Unităţii
Militare 02180 București, str.Antiaeriană, nr.4-6, sector 5.
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.Inspector de
specialitate, gr.IA, studii superioare, la
Biroul Achiziții Publice. Condițiile de
participare: -cetăţenie română; -fără
antecedente penale; -cunoașterea limbii
române vorbit și scris; -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minimum 6 ani și 6 luni, conform HGR

286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Cultural „Bucovina”
din Suceava, str.Universității, nr.48,
etajul III, după cum urmează: -Proba
scrisă în data de 05.12.2019, ora 10.00;
-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 afișării anunțului la sediul
instituției și 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 Regional de Transfuzii
Sanguine Constanța, cu sediul în localitatea Constanța, str.Nicolae Iorga, nr. 85,
judeţul Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -asistent medical generalist: 1
post; -asistent medical generalist: ½ post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 10.12.2019, ora 12.00;
-Proba practică în data de 12.12.2019,
ora 12.00; -Proba interviu în data de
12.12.2019, ora 13.30. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
minime obligatorii: -studii: liceul sanitar
cu echivalare postliceală/postliceală;
-studii: diplomă de bacalaureat; -vechime
minimă în specialitate: 12 luni; -abilități/
cunoștințe operare PC -MS Office (Excel,
Windows). 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 Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Constanța, str.
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța. Relaţii
suplimentare la sediul: Centrul Regional
de Transfuzii Sanguine Constanța, str.
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța, persoană
de contact: economist Peltecu Elena,
telefon/fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com
l Grădinița cu Program Normal
„Țăndărică” Suceava, cu sediul în mun.
Suceava, str.Muncii, FN, jud.Suceava,

organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de îngrijitor,
1 post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 05.12.2019, ora 13.00;
-Proba practică în data de 09.12.2019, ora
13.00; -Interviul în data de 09.12.2019,
ora 15.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii: studii generale/
medii; -Condiții specifice: -constituie
avantaj cursuri de igienă; -cu/fără experiență; -disponibilitate la timp de lucru
prelungit. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Grădiniței cu Program Normal
„Țăndărică” Suceava. Relații suplimentare la sediul Grădiniței cu Program
Normal „Țăndărică” Suceava, persoană
de contact: Țabrea Cristina, telefon:
0230.518.677, fax: 0230.518.677, e-mail:
gradinita_tandarica@yahoo.com
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman, str.Libertății,
nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 1- post asistent medical
debutant în cadrul secției UPU- cabinet
de medicină dentară; -2 posturi asistent
medical debutant în cadrul secției UPUAlexandria; 1 post asistent medical
debutant în cadrul CPU Videle; -1 post
asistent medical social debutant în
cadrul secției UPU- Alexandria.
Condiții specifice de participare la
concurs pentru postul de asistent
medical debutant: -Condiţii de studii:
absolvent al Școlii Postliceale; -certificat
membru eliberat de OAMGMAMR;
-Condiţii de vechime: fără vechime în
specialitate. Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de asistent
medical social debutant: -Condiţii de
studii: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul asistenţă socială; -Condiţii de
vechime: fără vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Județean de Urgență în data
de 05.12.2019, ora 10.00, proba scrisă,
iar data și ora interviului vor fi anunțate
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după rezultatul probei scrise. Dosarele
se depun la sediul Spitalului Județean
de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia și relații
suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la
serviciul RUNOS sau la telefonul:
0247.306.723.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iași,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de
execuție din cadrul Compartimentelor
Financiar, Contabilitate, Achiziții
Publice și Tehnic, Administrativ al
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, conform HG
nr.286/23.03.2011: 1.Economist, S, grad
profesional I -1 post; 2.Operator sunet,
S, grad profesional I -1 post; 3.Operator
imagine, M, treaptă II -1 post. Condiții
specifice corespunzătoare fiecărei
funcții: 1.Pentru postul de economist, S,
grad profesional I, normă întreagă,
perioadă nedeterminată, condițiile
specifice care trebuiesc îndeplinite
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență; b)Vechime în
specialitate minimum 4 ani. 2. Pentru
postul de operator sunet, S, grad profesional I normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii superioare
muzicale sau tehnice absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; b)
Vechime în specialitate minimum 3 ani
și 6 luni; c)Cunoștințe temeinice în
domeniul sonorizării de spectacol și de
studio. 3. Pentru postul de operator
imagine, M, treaptă II normă întreagă,
perioadă nedeterminată, condițiile
specifice care trebuiesc îndeplinite
cumulativ de către candidați sunt: a)Să
aibă studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; b) Cunoștințe temeinice
în domeniul funcției (filmare/prelucrare/
montaj imagini filmate, grafică afișe); c)
Vechime în muncă minimum 4 ani
într-un post similar. Concursul se va
desfășura pe următoarele etape: a)
Selecția dosarelor -în data de 28.11.2019,
ora 16.00; b)Proba scrisă -în data de
05.12.2019, ora 09.00, pentru postul de
economist; c)Probă practică -în data de
05.12.2019, ora 09.00, pentru posturile
de operator sunet și operator imagine; d)
Proba interviu -în data de 10.12.2019,
ora 09.00, pentru toate posturile. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr. 80, Corp A, et.I, până luni,
27.11.2019, ora 16.00. Probele concursului se vor susține la adresa mai sus
menționată. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, tel. 0332.443.673, e-mail:
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com.
Anunțul detaliat privind desfășurarea
concursului va fi afișat la avizierul instituției și pe site-ul Ansamblului Artistic

Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, la adresa:
https://ansamblul-cjiasi.ro/.
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iași,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de
execuție din cadrul Compartimentului
Artistic -Secția Muzică al Ansamblului
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.Artist
instrumentist trompetă, S, grad profesional II -1 post; 2.Artist instrumentist
nai, S, grad profesional II -1 post; 3.
Instrumentist acordeon, M, treaptă III
-1 post; 4. Instrumentist țambal, M,
treaptă III -1 post; 5. Instrumentist
vioară, M, debutant -1 post; 6.Instrumentist violă/braci, M, debutant -1 post;
7. Solist vocal, M, debutant -1 post; 8.
Solist vocal, S, debutant -1 post. Condiții
specifice corespunzătoare fiecărei
funcții: 1.Pentru postul de artist instrumentist trompetă, S, grad profesional II,
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați
sunt: a)Studii superioare de specialitate
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; b)Vechime în specialitate
minimum 6 luni; c) Experiență scenică
de cel puțin 1 an în cadrul unui
ansamblu folcloric profesionist sau de
amatori. 2. Pentru postul de artist
instrumentist nai, S, grad profesional II,
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați
sunt: a)Studii superioare de specialitate
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; b)Vechime în specialitate
minimum 6 luni; c) Experiență scenică
de cel puțin 1 an în cadrul unui
ansamblu folcloric profesionist sau de
amatori. 3. Pentru postul de instrumentist acordeon, M, treaptă III, perioadă
nedeterminată, condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; b)Vechime în
specialitate minimum 6 luni; c)Experiență scenică de cel puțin 1 an în cadrul
unui ansamblu folcloric profesionist sau
de amatori. 4.Pentru postul de instrumentist țambal, M, treaptă III, normă
întreagă, perioadă nedeterminată,
condițiile specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați
sunt: a)Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; b) Vechime în
specialitate minimum 6 luni; c)Experiență scenică de cel puțin 1 an în cadrul
unui ansamblu folcloric profesionist sau
de amatori. 5.Pentru postul de instrumentist vioară, M, debutant, normă
întreagă, perioadă nedeterminată,
condițiile specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați
sunt: a) Studii medii de specialitate
absolvite cu diplomă; b)Experiență
scenică de cel puțin 1 an în cadrul unui
ansamblu folcloric profesionist sau de
amatori; c)Nu se solicită vechime în
muncă. 6. Pentru postul de instrumentist violă/braci, M, debutant, normă
întreagă, perioadă nedeterminată,
condițiile specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați
sunt: a)Studii medii de specialitate
absolvite cu diplomă; b) Experiență
scenică de cel puțin 1 an în cadrul unui
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ansamblu folcloric profesionist sau de
amatori; c) Nu se solicită vechime în
muncă. 7.Pentru postul de solist vocal,
M, debutant, normă întreagă, perioadă
nedeterminată, condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a) Studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; b)Experiență
scenică de cel puțin un an ca solist vocal
al unui ansamblu folcloric din regiunea
Moldova; c)Premii individuale obținute
pentru interpretarea cântecului popular
-cel puțin două premii obținute la două
concursuri folclorice diferite de nivel
regional, național sau internațional; d)
Vârsta maximă 35 ani; e)Să dețină un
repertoriu propriu alcătuit din cel puțin
6 melodii folclorice moldovenești. 8.
Pentru postul de solist vocal, S, debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii superioare
muzicale absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; b)Experiență scenică de
cel puțin doi ani ca solist vocal al unui
ansamblu folcloric din regiunea
Moldova; c)Premii individuale obținute
pentru interpretarea cântecului popular
-cel puțin două premii obținute la două
concursurii folclorice diferite de nivel
regional, național sau internațional; d)
Vârsta maximă 35 ani; e)Să dețină un
repertoriu propriu alcătuit din cel puțin
12 melodii folclorice moldovenești.
Concursul se va desfășura pe următoarele etape: a)Selecția dosarelor -în data
de 28.11.2019, ora 14.00; b)Proba practică -în data de 05.12.2019, ora 09.00; c)
Proba interviu -în data de 10.12.2019,
ora 09.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, Șoseaua Bucium, nr.80,
Corp A, et.I, până luni, 27.11.2019, ora
16.00. Probele concursului se vor desfășura la adresa mai sus menționată.
Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, Șoseaua Bucium, nr.80,
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat
privind desfășurarea concursului va fi
afișat la avizierul instituției și pe site-ul
Ansamblului Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, la adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro/.
l Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbunești, str.Eroilor, nr.51, județul Gorj,
organizează conform HG
nr.286/23.03.2011, modificată, concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, după cum
urmează: -infirmieră debutantă: 2
posturi -vacante secția chirurgie generală; -infirmieră debutantă: 1 post
-vacant secție cardiologie; -infirmieră
debutantă: 1 post -vacant secție RMFB;
-infirmieră debutantă: 1 post -vacant
secție neurologie; -îngrijitor de curățenie: 1 post -vacant secție pediatrie;
-îngrijitor de curățenie: 2 posturi
-vacante compartiment psihiatrie; -brancardier: 6 posturi -vacante spital.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 05.12.2019, ora 9.00;
-Interviul în data de 11.12.2019, ora
9.00. Condiții generale de participare: a)
Are cetățenia română, cetățenie a altor

state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; b)Cunoaște limba română
scris și vorbit; c)Are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exercițiu; e)
Are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine eliberată
de către medicul de medicina muncii; f)
Îndeplinește condițiile de studii potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g)Nu
a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în vederea
participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: Pentru posturile
de infirmieră debutantă: studii medii sau
generale și curs de infirmieră absolvitfără vechime; Pentru posturile de îngrijitor curățenie: studii generale sau
medii- fără vechime; Pentru posturile de
brancardier: studii medii și curs de prim
ajutor absolvit- fără vechime. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești, din
str.Eroilor, nr.51, județul Gorj. Relații
suplimentare la sediul: Spitalul de
Urgență Târgu-Cărbunești, persoană de
contact: Stoenescu Elena -biroul
RUNOS, telefon: 0253.378.165, fax:
0253.378.085, e-mail: office@spitalcarbunesti.ro
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu prevederile
HG 286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractuale temporar vacante, pe
durată determinată: -1 (un) post Asistent medical, generalist (PL)- Secţia
Clinică VII Terapie Intensivă Adulți; -1
(un) post Asistent medical debutant,
generalist (PL)- Secţia Clinică IX Boli
Infecţioase Copii; -1 (un) post Economist, gr.I (S)- Biroul Administrativ-Patrimoniu. Concursul se va desfășura la
sediul institutului după următorul
calendar: -Termenul de depunere a
dosarelor: 20.11.2019, ora 13.00; -Proba
psihologică: în data de 28.11.2019, ora
10.00- toate posturile; -Proba scrisă: în
data de 02.12.2019, ora 10.00- toate
posturile; -Proba practică: în data de
06.12.2019, ora 10.00- pentru posturile
de Asistenți medicali; -Proba interviu: în
data de 06.12.2019, ora 10.00- pentru
postul de Economist. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de Asistent medical, generalist (PL): -diplomă de școală sanitară
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -6 luni vechime ca
asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de

Asistent medical debutant, generalist
(PL): -diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-fără vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Economist, gr.I (S):
-diplomă de licență; -3 ani și 6 luni
vechime în specialitate; -concurs pentru
ocuparea postului. 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 Balș”. Relaţii suplimentare la
sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”,
persoană de contact: teh.ec.Stefan
Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresă
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante, pe durată
nedeterminată: -1 (un) post Asistent
medical principal, generalist (PL)Secţia Clinică II Boli Infecţioase Adulţi;
-2 (două) posturi Asistent medical,
generalist (PL)- Secţia Clinică III Boli
Infecţioase Adulţi; -2 (două) posturi
Asistent medical debutant, generalist
(PL)- Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -2 (două) posturi Infirmieră
(G)- Secţia Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare
(G)- Secţia Clinică VII Terapie Intensivă
Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare (G)Laborator Analize Medicale Microbiologie; -1 (un) post Asistent medical
principal, generalist (PL)- Compartiment Endoscopie Digestivă și Bronșică;
-1 (un) post Asistent medical debutant,
laborator (PL)- Laborator Analize Medicale Virusologie; -1 (un) post Îngrijitoare
(G)- Laborator Analize Medicale
Imunologie; -1 (un) post Infirmieră (G)Secţia Clinică XII Terapie Intensivă
Copii- desfășurarea activității la Sterilizare; -2 (două) posturi Asistent medical
debutant, generalist (PL)- Secţia Clinică
IX Boli Infecţioase Copii; -2 (două)
posturi Asistent medical principal, generalist (PL)- Secţia Clinică XI Boli Infecţioase Copii; -2 (două) posturi Asistent
medical debutant, generalist (PL)- Secţia
Clinică XI Boli Infecţioase Copii; -1 (un)
post Infirmieră (G)- Secţia Clinică XI
Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G)- Secţia Clinică XI Boli Infecţioase Copii. Concursul se va desfășura
la sediul institutului după următorul
calendar: -Termenul de depunere a
dosarelor: 27.11.2019, ora 13.00; -Proba
psihologică: în data de 05.12.2019, ora
10.00; -Proba scrisă: în data de
09.12.2019, ora 10.00; -Proba practică: în
data de 13.12.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru postul de Asistent
medical principal, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind echiva-
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larea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-5 ani vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul
de Asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-6 luni vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Asistent medical debutant, generalist (PL): -diplomă de școală
sanitară sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare;
-fără vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Infirmieră (G): -școală
generală; -curs de infirmiere, organizat
de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali
din Romania sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizați de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății -Direcția Generală Resurse Umane
și Certificare; -6 luni vechime în activitate; -concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Îngrijitoare (G):
-școală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -nu necesită
vechime. Pentru postul de Asistent
medical debutant, specializarea laborator (PL): -diplomă de școală sanitară
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -examen pentru
obținerea gradului de principal; -4 ani
vechime în specialitate; -concurs pentru
ocuparea 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 Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr. Matei Balș”. Relaţii suplimentare la
sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”,
persoană de contact: teh.ec.Stefan
Alexandru-Marius, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, adresă
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro
l Din motive obiective, Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov,
în conformitate cu prevederile art. 38
alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice din
23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, și a adresei Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației transmisă cu
nr.150023/07.11.2019, anunță amânarea

concursului conform HG nr.286/2011
pentru ocuparea postului vacant de:
Asistent registrator, treapta IA, Serviciul
Publicitate Imobiliară, Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Buftea. Datele inițiale ale concursului:
-proba scrisă în data de 19.11.2019, ora
09.00; -proba interviu în data de
25.11.2019, ora 09.00. Datele concursului după reprogramarea acestuia:
-proba scrisă în data de 11.12.2019, ora
09.00; -proba interviu în data de
17.12.2019, ora 09.00. Celelalte informații rămân nemodificate. Prin acest
anunț venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea III,
nr.1259/28.10.2019. Relaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de telefon:
021.224.60.85, int.126, d-na Epuran
Daniela sau pe adresa de e-mail: if@
ancpi.ro
l Institutul Național de Endocrinologie
„C.I.Parhon”, cu sediul în București,
b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante,
perioadă nedeterminată, în conformitate
cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare: Secția
Cl. de Endocrinologie III „Patologie
Endocrino-Metabolică”: -1 (un) post
asistent medical debutant generalist,
nivel studii PL, fără vechime, perioadă
nedeterminată; Secția Cl.de Endocrinologie IV „Patologie Suprarenală și a
Metabolismului Osos”: -2 (două) posturi
asistent medical generalist principal,
nivel studii PL, vechime 5 ani ca asistent
medical, perioadă nedeterminată; -1 (un)
post asistent medical debutant generalist,
nivel studii PL, fără vechime, perioadă
nedeterminată; Secția Cl.de Endocrinologie V „Infertilitate și Patologie Gonadică”: -1 (unu) post asistent medical
principal generalist, nivel studii S,
vechime 5 ani ca asistent medical, perioadă determinată (3 ani); Secția Cl.de
Endocrinologie VI „Patologie Hipofizară
și Neuroendocrină”: -1 (unu) post asistent medical principal generalist, nivel
studii S, vechime 5 ani ca asistent
medical, perioadă nedeterminată; -1 (un)
post asistent medical generalist, nivel
studii PL, vechime 6 luni ca asistent
medical, perioadă nedeterminată; -1 (un)
post asistent medical debutant generalist,
nivel studii PL, fără vechime, perioadă
nedeterminată; Secția Cl.VII „Endocrinologie Pediatrică”: -1 (unu) post asistent medical generalist, nivel studii PL,
vechime 6 luni ca asistent medical perioadă nedeterminată; Laborator Analize
Medicale: -1 (unu) post asistent medical
principal, laborator, nivel studii PL,
vechime 5 ani în specialitate, perioadă
nedeterminată; Laborator Radiologie și
Imagistică Medicală -CT, Mamografie: -1
(unu) post asistent medical principal,
radiologie, nivel studii PL, vechime 5 ani
în specialitate, perioadă nedeterminată;
Compartiment de Prevenire a Infecțiilor
Asociate Asistenței Medicale: -1 (unu)
post asistent medical principal, igienă
nivel studii PL, vechime 5 ani în specialitate, perioadă nedeterminată; -1 (unu)
post asistent medical generalist, nivel
studii PL, vechime 6 luni ca asistent
medical, perioadă nedeterminată; Laborator Medicină Nucleară: -1 (unu) post
asistent medical principal, laborator,
nivel studii PL, vechime 5 ani în specialitate, perioadă nedeterminată; Compartiment Dietetică: -2 (două) posturi asistent
medical principal, dietetică, nivel studii

PL, vechime 5 ani în specialitate, perioadă nedeterminată. Concursul se va
desfășura la sediul unității din b-dul
Aviatorilor, nr.34-38, conform calendarului următor: -Selecția dosarelor: 29
noiembrie 2019; -Proba scrisă: 5 decembrie 2019; -Proba practică -10 decembrie
2019. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 28 noiembrie 2019,
ora 14.00. Relații suplimentare: Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor
posturi contractuale de execuție
vacante: Direcţia Instrumente Inovatoare în Statistică: -1 post Consilier I A.
Condiţii specifice: •studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; •vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani. -1 post
Consilier Debutant. Condiţii specifice:
•studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; •vechime în
specialitatea studiilor: minimum 0 ani.
Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bd.
Libertăţii nr.16, sector 5, București, în
data de 05.12.2019 ora 10.00 proba
scrisă și 11.12.2019 ora 10.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a,
la sediul Institutului Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector 5,
București, în perioada 14.11.2019–
27.11.2019, luni-joi în intervalul orar
08.00–16.30 și vineri 08.00-14.00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs aprobate și bibliografia stabilită se afișează la sediul Institutului
Naţional de Statistică și pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Institutului Naţional de Statistică
și la numărul de telefon: (021)317.77.82.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str. Crișan, nr.5, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant de inginer de sistem IA, la Biroul
de Informatică, pe durată nedeterminată. Condiţii specifice de participare:
-pentru postul de inginer de sistem,
gradul IA: -studii superioare absolvite
cu diplomă de licență în domeniul IT
(automatizări și calculatoare, tehnologia
informației sau ingineria sistemelor,
informatică); -6 ani și 6 luni vechime în
specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina în data de 05.12.2019, ora 9.00proba scrisă și proba interviu în termen
de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului, până în
data de 26.11.2019, și trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Bibliografia de concurs este afișată la
sediul unităţii și pe site-ul spitalului

(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul
RUNO sau la numărul de telefon:
0349.802.550.
l ERATĂ la anuntul de concus
publicat in data de 08.11.2019 privind
ocuparea unor posture vacante, corespunzator functiilor contractuale, in
cadrul structurilor organizatorice din
spital dupa cum urmeaza, astfel: -2
(doua) posture de asistent medical
specialitatea laborator (PL). – diploma
de scoala postliceala specialitatea laborator; - diploma de bacalaureat; - 6 luni
vechime in specialitate. -1 (unu) post de
asistent medical debutant specilaitatea
laborator (PL). – diploma de scoala
postliceala specialitatea laborator; diploma de bacalaureat; - fara vechime
in specialitate.

PROPUNERI AFACERI
l Societate comerciala cu expertiza in
domeniul prestarilor de servicii - inchiriere de personal in Romania, cautam
investitor/partener. Telefon 0743070889

CITAŢII
l Pârâta Vieriu Elena Dorina, este
citată la Judecătoria Dorohoi la data de
4.12.2019, pentru succesiune.
l Corban Gheorghe în calitate de pârât
este citat să se prezinte la Judecătoria
Iași în data de 29.11.2019, ora 8:30, la
completul C19, sala 5, de către Corban
Josefina în calitate de reclamant, pentru
soluţionarea dosarul nr.19350/245/2019,
având ca obiect : „ divorţ cu minori;
exercitarea autorităţii părintești; stabilire domiciliu minori; pensie de întreţinere″
l Se citează numitul Toma Florin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Balș, str.
Cuza Vodă nr. 26, jud. Olt, în calitate de
pârât la interogatoriu, pentru termenul
din 25.11.2019, ora 10.30, în Dosarul nr.
4885/109/2019 aflat pe rolul Tribunalului Argeș, Secţia Civilă, având ca
obiect adopţie minor Toma Anastasia
Ioana - copilul soţiei, în contradictoriu
cu Iorga Relu și Iorga Nadia Anișoara.
l Fagadar Maria, Presecan Silvestru,
Girbovan Ana, Bichis Nastasia,
Presecan Melintia, Presecan Vasile,
Todea Alexandru lui Vasile, Rus Maria,
Todea Nicolae lui Vasile, Budai Anastasia, Crisan Vasile Lui Iacob, Maris
Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean
Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan,
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis Maria,
Todea Aurel, Crisan Maria, Rus Maria,
Crisan Saveta, Crisan Dani, Pop
Dochita, Oltean Vasile, Chintovan
Anna, Simoca Maria, maritata Muresan
Ioan, Simoca Iosif, Girbovan Vasile,
vad. Presecan Susana Nasc. Presecan,
Preseca Adrian, Presecan Veronica nasc.
Crisan, Girbovan Vasile lui Vasile,
Todea Ioan, Todea Alexandru, sunt
citati la Judecatoria Turda, Sala 1, in
data de 09.12.2019, in calitate de parati
in Dosar nr. 1507/328/2017.

DIVERSE
l Se comunică dispozitivul sentinţei
civile nr.8137/04 iulie 2018 a judecătoriei
Iași, pronunţată în dosarul nr.

III

28448/245/2017: admite acţiunea
formulată de reclamanta Calacan
Carmen Maria , având CNP
2820727226791, domiciliată în com.
Focuri, sat Focuri, la familia Cristea
Dumitru, nr. 142, jud.Iași, în contradictoriu cu pârâtul Calacan Neculai, având
CNP 1751127221243, domiciliat în sat
Coada Stîncii, comuna Ungheni, jud.
Iași, citat prin publicitate. Dispune
desfacerea căsătoriei înregistrate sub
nr.10 din 12 mai 2017 în registrul de
stare civilă a comunei Golăiești, jud Iași
din culpa exclusivă a pârâtului. Dispune
ca reclamanta să revină la numele avut
anterior căsătoriei de „Zăhărescu″. Ia
act că reclamanta nu a solicitat plata
cheltuielilor de judecată. Cu apel în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel, însoţită de motivele
sale, se va depune la Judecătoria Iași.
Pronunţată prin punerea soluţiei la
dispozitia părţilor prin mijlocirea grefei
instanţei azi, data de 04.07.2018.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Rommod
Company SRL desemnat prin incheierea de sedinta din data de 08.11.2019,
pronunţată de Tribunalul București Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr.
32868/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată
prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Rommod Company SRL, cu sediul
social în București Sectorul 4, Str.
Enăchiţă Văcărescu, Nr. 16A, Etaj p,
Ap. 2, Cod unic de înregistrare:
17738453, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/11507/2005. Persoanele
fizice și juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva Rommod
Company SRL vor formula declaraţie
de creanţă care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul București - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr.
32868/3/2019, în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită de depunere, de către
creditori, a opoziţiilor la sentinţa de
deschidere a procedurii - 15 zile de la
notificare; b) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
23.12.2019; c) termenul limita pentru
verificarea creanţelor, intocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 02.01.2020; d)
termenul limita pentru definitivarea
tabelului creanţelor la 27.01.2020; e)
data primei ședinţe a adunarii generale
a creditorilor 07.01.2020, ora 14.00; f)
adunarea generală a asociaţilor
Rommod Company SRL la data de
20.11.2019, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Barnutiu Octavian Ion si Barnutiu
Mihaela, având domiciliul în mun.
Arad, Ale. Rasaritului, nr. 1, bl. 20, ap.
1, jud. Arad, titular al P.U.Z. “construire locuinta unifamiliala, P+1E,
copertina auto si imprejmuire proprietate” amplasat in intravilan mun. Arad,
str. Maciesului, nr. 20, C.F. nr. 350172
Arad, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru P.U.Z.-ul
menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a P.U.Z.-ului
poate fi consultată la sediul APM Arad,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până
joi între orele 09 - 16.00, vineri între
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ANUNȚURI

orele 09 - 13.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul APM
Arad, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
l Societatea Ceprohart SA anunţă
investitorii şi acţionarii că Raportul pe
trimestrul III 2019, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi a
Regulamentului ASF nr. 5/2018 poate fi
consultat la sediul societăţii din Brăila,
B-dul. Al. I. Cuza nr. 3 sau la adresa de
web: www.ceprohart.ro, începând cu
data de 15.11.2019, ora 12:00.
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 Societatea
Pentru Exploatare Portuara Drobeta S.A
cu sediul in Orsova, str. Tufari nr.2, jud.
Mehedinti, Cod unic de inregistrare
1605558, Număr de ordine în registrul
comerţului J25/98/1991, in dosarul
3622/101/2019 aflat pe rolul Tribunalul
Mehedinti, Secţia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului –16.12.2019, termenul
de verificare a creantelor, de intocmire si
publicare in BPI a tabelului preliminar
de creante –06.01.2020, termenul de
definitivare a tabelului creantelor
-31.01.2020, data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor este
10.01.2020, ora 14:00. Urmatorul termen
de judecata a fost fixat pentru data de
07.02.2020. Pentru relatii: 021.318.74.25.
l SC Sorgsir SRL, titular al proiectului
„amplasare linie de decorticare a semințelor de f loarea soarelui”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către A.P.M.
Galați, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „amplasare linie de decorticare
a semințelor de floarea soarelui”, propus
a fi amplasat în localitatea Lieşti,
comuna Lieşti, strada Fabricii de zahăr
nr. 10, județul Galați. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret,
nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08:30
– 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:30,
precum şi la următoarea adresă de
internet: http/apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări - Acordul de mediu
- proiect decizie etapă de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a A.P.M. Galați.
l Unitatea administrativ-teritorială
Celaru, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4, 9,
20, 36, 41, începând cu data de
18.11.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Celaru, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
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l Societatea Salserv Ecosistem S.R.L.
J40/11330/1999, CUI RO 12510160, cu
sediul în Bucureşti, str. Mihail Sebastian,
nr.130, sector 5, tel./fax 021.456.24.86,
e-mail office@salserv.ro, titular al activităţilor prevăzute la codurile CAEN 2511,
2920, 3700, 3811, 3821, 3832, 4520, 4677,
4941, 5221, 8129, 8130 la adresa oraş
Bragadiru, Şos. Alexandriei, nr.34 A,
judeţ Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul
Morii nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./fax:
430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în zilele
de luni- joi, între orele 9-13, vineri 9-12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic,
la sediul APM Ilfov.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de administrator
judiciar provizoriu în dosarul nr.
3248/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe
debitoarea Alcora Vest Style SRL, CUI
28325789, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J5/688/2011, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea
nr.393/F/2019 din data de 31.10.2019
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 3248/111/2019 s-a dispus
începerea procedurii generale de insolvență față de societatea debitoare mai
sus menționată, în temeiul art.71 alin.1
din Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la data de 16.12.2019, termenul
limită pentru verificarea creanțelor,
întocmirea şi publicarea tabelului preliminar 06.01.2020, termenul limită de
întocmire a tabelului definitiv 03.02.2020.
Administratorul judiciar provizoriu a
convocat şedința adunării creditorilor pe
data de 20.01.2020, la ora 14:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi
urmând a fi: confirmarea administratorului judiciar provizoriu şi aprobarea
onorariului acestuia.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr.
15097/55/2019, cu termen de solutionare
la data de 17 ianuarie 2019, avand ca
obiect cererea formulata de reclamantul
Beke Dumitru, pentru constatarea
dobandirii de catre acesta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune,
asupra cotei de 1/1 din imobilul situat in
Pecica, str. 222 nr. 43, judetul Arad,
inscris in CF nr. 4922 Pecica, cu nr. top.
1655/a-3-b, inscris ca proprietate tabulara a defunctului Teretean Gheorghe.
Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Administraţie al Societatii Pielorex SA, cu sediul
social în Prel.Şoseaua Giurgiului,
Nr.33A, Postal Code 70000, Comuna
Jilava, Ilfov, cod unic de înregistrare
479559, având număr de ordine în
Registrul Comerțului J23/375/2001, prin
Preşedintele Consiliului de Administrație, dl. Acsinte Dorel, convoacă la

sediul societății, pentru data de
16.12.2019, ora 12.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru
discutarea şi aprobarea următoarelor
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1.
Deschiderea de conturi curente (în lei şi
valută) La Libra Internet Bank SA. 2.
Contractarea unui/unor credite de la
Libra Internet Bank SA. 3.Prelungirea
unui/unor credite de la Libra Internet
Bank SA. 4. Constituirea garanțiilor
aferente creditului/creditelor mentionat/e la pct. Anterior. 5. Împuternicirea
unei persoane pentru a reprezenta Societatea la Libra Internet Bank SA în
scopul îndeplinirii formalităților de
contractare a creditului şi constituirea
garanțiilor aferente acestuia şi formalităților necesare deschiderii de conturi în
lei şi/sau valută pe numele societății. 6.
Diverse. Sunt convocați să participe la
adunare toți acționarii Societății Pielorex
SA, care au această calitate la data de
15.11.2019. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea generală a acționarilor
se va ţine la data de 17.12.2019, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi. Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
obţinute de la sediul societăţii. Acționarii
pot participa la adunare personal sau
prin reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor legale.
Procura specială se depune la sediul
societății conform prevederilor legale.
Preşedintele Consiliului de Administrație, Acsinte Dorel.

LICITAŢII
l Sucursala Exploatarea Miniera Rm.
Vâlcea, cu sediul în Str. Căpitan Negoescu Nr.15,
organizează licitația
publică deschisă cu strigare în data de
26.11.2019, ora 12.00, pentru vânzarea
următoarelor materiale rezultate din
casări: fier vechi nepregătit; tabla oțel;
oțel inox pregătit; bronz; cupru; plumb
din acumulatori. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul societății, biroul
Mecano-Energetic în fiecare zi lucrătoare
între orele 08.00-15.00.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Brăila, cu sediul în Brăila, str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 7, anunţă vânzarea prin
licitaţie publică deschisă cu strigare, în
data de 29.11.2019, ora 10.00, la sediul
menţionat, a următoarelor bunuri: Denumire, Cant., Preţ unitar de vânzare:
Laptop IBM Think Pad T43, 1, 500 lei;
Calculator tip Laptop, 1, 500 lei;
Copiator Xerox C118, 1, 400 lei; Scaune
Torino ergonomice, 3, 30 lei; Scaune
Prestige, 2, 30 lei; Cameră foto digitală
Sony P120, 1, 150 lei; Telefon Sony Ericsson K510, 1, 20 lei; Sursa UPS, 1, 100
lei; Telefon Nokia 5200, 1, 20 lei; Scaun
ergonomic, 1, 30 lei; Flipchart, 1, 50 lei;
Retroproiector, 1, 150 lei; Sistem climatizare, 1, 200 lei; Sistem climatizare, 1, 200
lei; Aparat de aer condiţionat, 1, 200 lei;
Telefon LG 290, 1, 20 lei. Bunurile
menţionate pot fi văzute la sediul I.T.M.
Brăila, din strada D. Bolintineanu nr. 7.
Relaţii se pot obţine la telefon/ fax
0239.611586. La licitaţie poate participa
orice persoană fizică sau juridică potenţial cumpărătoare care prezintă, până în
data de 25.11.2019, următoarele documente: chitanţa de achitare, la casieria
ITM, a sumei de 156 lei, reprezentând
cota de cheltuieli participare, copie de pe

certificatul de înmatriculare la Registrul
Comerţului şi codul unic de înregistrare
pentru persoanele juridice sau actul de
identitate pentru persoanele fizice. În caz
de neadjudecare, licitaţia se va repeta în
ziua de 06.12.2019, iar preţurile de
vânzare vor fi diminuate cu 20%. Dacă
bunurile nu vor fi adjudecate licitaţia se
va desfăşura în data de 13.12.2019, iar
preţul de pornire a licitaţiei va fi scăzut
cu 40% din valoarea iniţială a preţului de
pornire. Instituţiile publice interesate pot
solicita transmiterea fără plată a bunurilor menţionate până pe data de
22.11.2019, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, pct. 5 din HG nr.
841/1995 modificată şi completată
privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. Menţionăm că
nu pot participa la licitaţie, în calitate de
cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi
nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Târgşoru Vechi, cu sediul în
sat Strejnicu, str.Principală, nr.200,
judeţul Prahova, telefon: 0244.482.291,
interior: 127, fax: 0244.482.555, e-mail:
primtgvechi@yahoo.com, cod fiscal:
2845230. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
-teren în suprafața de 225mp, aparţinând domeniului privat al Comunei
Târgşoru Vechi, situat în satul Târgşoru
Vechi, nr.cadastral 28033, Tarla 57,
Parcela Ps 346, județul Prahova,
conform HCL nr. 142/23.10.2019 şi
Noul Cod Administrativ OUG
nr.57/03.07.2019; -spaţiu în suprafață
utilă de 58,35 mp, cu destinaţia „Sală
de gimnastică aerobică” din cadrul
Bazei Sportive Strejnicu, aparţinând
domeniului privat al Comunei Târgşoru
Vechi, conform HCL nr. 148/23.10.2019
şi Noul Cod Administrativ OUG
nr.57/2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere
de la sediul instituţiei, Compartimentul
Achiziţii Publice. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziţii Publice, cu sediul în
sat Strejnicu, str.Principală, nr. 200,
județul Prahova. 3.3. Costul şi condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ: 10 Lei /exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2019, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 10.12.2019, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Comuna Târgşoru Vechi, cu
sediul în sat Strejnicu, strada Principală, nr.200, județul Prahova, Compartimentul Achiziţii Publice. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar,

în două plicuri sigilate: unul exterior şi
unul interior. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 10.12.2019, ora 14.00,
în Sala de şedinţe a Primăriei, sat Strejnicu, strada Principală, nr.200, județul
Prahova. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Ploieşti, strada Văleni, nr. 44,
Ploieşti, judeţul Prahova, telefon:
0244.544.781, fax: 0244.529.107, e-mail:
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.11.2019.

PIERDERI
l Pierdut Certificat profesional transport persoane, seria CPTx Nr. 0147227,
pe numele Gugeanu Valentin Marius,
eliberat de A.R.R. în data de 26.05.2018.
Se declară nul.
l Pierdut Certificat Constatator ONRC
din 18.12.2018 eliberat în baza declarației
pe propria răspundere model 2 nr.87966
din 17.12.2018 al societății Metatentie
SRL-D, CUI:40321310, J29/2939/2018. Îl
declar nul.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina
anunță pierderea Autorizației de Funcționare nr.5320/EN8412 din 06.08.2008
prin care a fost autorizată funcționarea
farmaciei cu denumirea: ,,Farmacia Nr.1
de circuit închis în structura Spitalului
Județean de Urgență Slatina”, Mun.
Slatina, str.Crişan, nr. 9-11, Jud.Olt,
condusă de farmacist şef: Mitran GH.
Elena”, eliberată de către Ministerul
Sănătății Publice la data de 06 august
2008.
l Pierdut proces-verbal de predare-primire a locuinței nr.13906 din 1991 pe
numele Receanu Ioan Puiu şi Receanu
Ileana. Îl declar nul.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F.
25259222, cu sediul în mun. Iaşi, şos.
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Residance, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iaşi,
număr de înscriere în registrul formelor
de organizare I-0983, Tel 0741532937,
declara pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul de înregistrare original, pentru următoarele
societăți: 1.„Robval” S.R.L. cu sediul în
mun. Timişoara, str. Eugeniu de Savoya,
nr. 7, fracțiunea 1, ap. 5, jud. Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului
de pe lângă Tribunalul Timiş cu
J35/4472/2007, CUI: 22861150.
l Irialy S.R.L. cu sediul în mun. Timişoara, b-dul Constantin Brâncoveanu, nr.
41, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comertului de pe
lângă Tribunalul Timiş cu J35/3454/2004,
CUI: 16964231.
l Smeu Dragoş PFA, F40/857/2014,
CUI 32874394, cu sediul profesional în
Bucureşti, Sector 5, strada Sg. Gheorghe
Donici nr.4, bl.71, sc.B, et.2, ap.55,
camera 1, declară pierdut şi nul Certificat de înregistrare seria B nr. 2893742,
eliberat de O.R.C.-T.B. la 10.03.2014.

