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OFERTE SERVICIU
l Solsmart Ship angajează
sudori şi lăcătuşi în domeniul
construcţii navale. Cerinţe:
cunostinţe limba engleză nivel
mediu/ avansat, minim 8 clase
şi curs calificare, vechime în
specializare: sudor - minim 3
ani, lăcătuşi minim 5 ani.
Telefon 0753.052404.
l ISJ Dâmbovița scoate la
concurs 1 post expert evaluare
performanță în proiectul
POCU-INO PRO. Relații suplimentare pe site-ul ISJ Dâmbovița.
l SC Woma Ecoserv Construct
SRL, având CUI:22936619, cu
sediul în com.Bărcăneşti, sat
Tătărani, nr.178, jud.Prahova,
angajează: electrician în
construcții, cod COR 741101- 5
posturi; instalator apă şi canal,
cod COR 712602- 5 posturi;
dulgher, cod COR 711501- 5
p o s t u r i ; z i d a r, c o d C O R
711205- 5 posturi. Cerințe:
experiență în construcții,
cunoştințe de limba engleză,
studii medii. Selecția are loc în
data de 26.11.2019, ora 10.00,
la sediul societății.
l SC Forceval SRL, având
CUI:37193156, cu sediul în
Ploieşti, str.Arieşului, bl.35A,
sc.A, et.4, ap.14, jud.Prahova,
angajează: zidar, cod COR
711205- 10 posturi. Cerințe:
studii medii, experiență în
construcții, cunoştințe de limba
engleză. Selecția are loc în data
de 26.11.2019, ora 11.00, la
sediul societății.
l Şcoala Gimnazială Mircea
Eliade Piteşti scoate la concurs
1 post de expert în cadrul
Proiectului „Integrat! Nu
asistat! Dezvoltarea socială şi
economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Piteşti”, Cod SMIS
114973. Informaţii suplimentare: www.scoalamirceaeliadepitesti.ro şi la sediul şcolii.
l SC Symbio Montaj Prest
SRL, având CUI:30481933, cu
sediul în Ploieşti, Str.Intr.Foişor,
nr.5, Prahova, angajează:
dulgher, cod COR 711501- 4
p o s t u r i ; z i d a r, c o d C O R

711205- 8 posturi; fierar, cod
COR 711402- 2 posturi;
muncitor necalificat în
construcții, cod COR 931301- 2
posturi. Cerințe: experiență în
construcții, cunoştințe de limba
engleză, studii medii. Selecția
are loc în data de 27.11.2019,
ora 12.00, la sediul societății.
l Societatea comerciala S_
IND Process Control, cu sediul
în Bucureşti, angajează prin
concurs- inginer energetică
industrială. Doritorii pot
depune cererea şi CV prin
email: office@s-ind.eu până la
data de 25.11.2019, ora 16.00.
Interviul se va desfăşura în
ziua de 26.11.2019, ora 09.30, la
sediul societății din Calea
Griviței, nr.355-357. Relații la
telefon: 0760.275.583.
l Primăria Tunari- Ilfov organizează în data de 18.12.2019
concurs recrutare pentru 1
Paznic. Detalii la 021.267.53.00.
l Primăria Comunei Săvineşti,
cu sediul în localitatea Săvineşti, str.General Buniş, nr.7,
judeţul Neamţ, organizează
concurs conform Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant/2019 pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Referent IA, în
cadrul Compartimentului
Contabilitate, Financiar, Impozite şi Taxe Locale. Concursul
se va desfăşura la sediul instituţiei, astfel: proba scrisă în
data de 16.12.2019, ora 10.00;
proba interviu în data de
18.12.2019, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: studii
medii, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; vechime în funcţii
ce necesită studii medii- minim
5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
09.12.2019, ora 12.00, la sediul
instituţiei sau la telefon/fax:
0233.281.573/ 0233.281.574,
e-mail: primariasavinesti@
yahoo.com
l Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, cu sediul în
Suceava, str. Scurtă, nr.2,

anunţă organizarea concursului în vederea ocupării a 6
posturi contractuale de
execuţie, pe perioada determinată al căror temei legal pentru
angajare îl reprezintă O.G. nr.
42/2004, Ordin nr. 64/2007 şi
Ordin nr. 113/2008 astfel: -3
posturi medic veterinar, grad
III, 2 posturi medic veterinar,
grad debutant, 1 post inginer,
grad II. Condiţiile generale
sunt cele stabilite prin art.3,
literele a-g din H.G. Nr.
286/2011; Concursul va avea
loc în data de: 19 decembrie
2019, ora 10.00 la sediul din
Suceava, str. Scurtă nr.2. Data
şi ora interviului vor fi susţinute în termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se vor
depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, termenul limită de
depunere fiind data de 09
decembrie 2019, ora 17.00, la
secretariatul instituției, tel.
0230522848 interior 22. Condiţiile generale şi specifice de
participare la concurs, calendarul de desfăşurării concursului, bibliografia, actele
necesare în vederea înscrierii la
concurs, sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina de
internet a instituţiei: http://
www.ansvsa.ro -Suceava.
l Unitatea Militară 01919
Otopeni din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de
personal civil contractual de
muncitor calificat I (Tâmplar),
din cadrul atelierului
tâmplărie, machete şi simboluri, Secția reparații şi lucrări
complexe tehnică auto şi autospeciale (Locația Târgşoru Nou)
din U.M. 01919 Otopeni, studii
medii/ generale şi curs de calificare profesională/şcoala profesională/ liceu tehnologic/ cu
calificarea de tâmplar, vechime
în muncă minim 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va desfăşura la
sediul U.M. 01919 Otopeni,
astfel: -09.12.2019, până la ora
15.00- data limită de depunere
a dosarelor; -13.01.2020, începând cu ora 10.00- proba practică; -17.01.2020, începând cu
ora 10.00- interviu; Depunerea
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dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
U.M. 01919, Strada Zborului
nr.1, localitatea Otopeni,
Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate
şi detalii organizatorice necesare. Datele de contact ale
secretariatului la telefon
021.350.61.33 int. 534, 423, de
luni până vineri, între orele
07:00-15:00.
l În scopul desfăşurării activităţii, în condiţii de eficienţă si
eficacitate, CMEB SA, cu
sediul din Splaiul Unirii, nr. 76,
Corp A, Mezanin si etaj 1,
Bucuresti Sector 4, scoate la
concurs, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, urmatoarele posturi, după cum
urmează: Secţia InfrastructuraDivizia Executie Lucrari: -8
posturi de instalatori; -1 post de
electrician; -18 posturi de
sudori; -12 muncitori necalificati; -4 posturi soferi; -2 posturi
mecanic utilaje; -1 post lacatus
mecanic; -1 post macaragiu; -3
posturi de masinist la masini
pentru terasamente. Serviciul
Registratura, Administrativ,
Arhivă: -1 post de muncitor
necalificat (femeie de serviciu).
Serviciul, Comercial, Aprovizionare, Contracte: -2 posturi de
gestionari. Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul
companiei începând cu data de
25.11.2019 şi până la data de
29.11.2019, inclusiv, ora 12,00
şi vor conţine în mod obligatoriu: Cererea de înscriere la

GATA!
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concurs însotita de CV; copia
actului de identitate; copiile
diplomelor de studii şi ale altor
acte ce atestă efectuarea unor
specializări/cursuri necesare
ocuparii postului; copii dupa
certificatele de calificare în
meserii; adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie. Copiile de
pe actele prezentate vor fi însoţite de documentele originale.
Criteriile de selecţie şi condiţiile
de participare la concurs, tematica si bibliografia sunt precizate în Anunţurile extinse
privind selecţia pentru
ocuparea posturile mai sus
menţionate şi se găsesc la
sediul companiei, etaj.1, si pe
pagina de internet a CMEB SA
la adresa www.cmeb.com.ro.
Informatii la telefon:
0728.121.056 –Serviciul
Resurse Umane, Salarizare.
l Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, cu
sediul în str.Drăgăneşti, nr.25A,
municipiul Slatina, județul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, pe
perioadă nedeterminată:
-Serviciul Administrare Parcări
-Compartiment Ridicări Auto:
-inspector de specialitate, gr.I
-1 post; -Serviciul Iluminat
Public -Compartiment Mentenanță şi Dezvoltare Rețele
Iluminat Public: -muncitor
calificat, tr.I -1 post; -muncitor
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calificat, tr.IV -2 posturi,
conform
HG
n r.
286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura după cum
urmează: -proba scrisă: 17
decembrie 2019, ora 10.00;
-interviul: 19 decembrie 2019,
ora 10.00. Condiții specifice:
-inspector de specialitate, gr.I
-Compartiment Ridicări Auto:
a)studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; b) vechime în specialitate studii superioare de lungă
durată: 4 ani; -muncitor calificat, tr.I -Compartiment
Mentenanță și Dezvoltare
Rețele Iluminat Public: a)
posesor atestat de calificare
profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli
profesionale de profil sau a
unui curs de calificare; b)apt
pentru ocupația de muncitor
calificat (electrician); c)
vechime în specialitate atestat
de calificare profesională în
meseria de electrician obținut
în urma absolvirii studiilor
medii, a unei școli profesionale
de profil sau a unui curs de
calificare: minim 9 ani;
-muncitor calificat, tr.IV
-Compartiment Mentenanță și
Dezvoltare Rețele Iluminat
Public: a) posesor atestat de
calificare profesională în
meseria de electrician obținut
în urma absolvirii studiilor
medii, a unei școli profesionale
de profil sau a unui curs de
calificare; b) apt pentru
ocupația de muncitor calificat
(electrician); c)vechime în
specialitate atestat de calificare
profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli
profesionale de profil sau a
unui curs de calificare: nu este
cazul. 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. Relații suplimentare se pot obține la
Compartimentul Resurse
Umane, Arhivă, de luni până
joi, orele 08.00-16.30, vineri,
între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0249.422.788.
l Direcţia de Asistenţă Socială
a Municipiului Timișoara, jud.
Timiș, organizează concurs în

data de 18.12.2019, ora 10.00
-proba scrisă, iar în data de
23.12.2019, ora 10.00, proba
interviu, pentru ocuparea
următoarelor posturi de natură
contractuală vacante: Complex
Servicii pentru Persoane Vârstnice „Sf.Arh.Mihail și Gavril”
-Centrul de zi pentru bătrâni: 1.
Educator (PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale:
conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii postliceale absolvite cu diplomă;
-vechime în muncă: minim 1
an. Compartiment de îngrijire
la domiciliu: 1. Îngrijitor la
domiciliu (M) -5 posturi, pe
perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: nu
este necesară. 2. Asistent social
debutant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale:
conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în asistenţă socială;
-vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul. 3. Asistent
medical principal (PL) -1 post,
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă
de absolvire; -autorizaţie de
liberă practică (membru
OAMMR); -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 4.
Referent IA (M) -1 post, pe
perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 5 ani. Căminul pentru
persoane vârstnice Inocenţiu
Klein: 1.Infirmieră (G) -1 post,
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art. 3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii generale
absolvite cu certificat; -vechime
în muncă: nu este necesară. 2.

Psiholog specialist (S) -1 post,
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul
Psihologilor din România,
specificată treapta de specializare -specialist; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 4
ani. Complex de Servicii „Sf.
Francisc” -Cantina socială: 1.
Asistent social practicant (S) -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România, având treapta de
competenţă -practicant;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. Servicii de
asistență comunitară -Centrul
de incluziune socială și relații
cu minoritățile: 1. Şef centru II
-1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul asistență socială; -Condiţii minime
de vechime: 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. 2. Psiholog
specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale:
conform art. 3 din HG nr.
286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul
Psihologilor din România,
specificată treapta de specializare -specialist; -vechime în
specialitatea studiilor: minim 4
ani. Centrul de suport pentru
situații de urgență/criză: 1.
Administrator I (M) -1 post, pe
perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
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nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 1 an. Complex de
servicii pentru victimele
violenței domestice și agresori
-Centrul de consiliere pentru
prevenirea și combaterea
violenței în familie: 1. Asistent
social practicant (S) -1 post, pe
perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform art. 3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România, având treapta de
competenţă -practicant;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. Serviciul
administrativ: 1. Magaziner -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare
generale: conform art.3 din HG
nr. 286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 1 an. Dosarele se vor
depune la sediul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, din str.Ioan
Plavoșin, nr.21, începând cu
data de 25.11.2019 până în data
de 06.12.2019 (inclusiv), între
orele 09.00-15.00. Alte informații suplimentare se pot
obține la sediul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, din str.
Plavoșin, nr.21, la numărul de
telefon: 0356.416.050 -Serviciul
Resurse Umane și pe site-ul
instituției: www.socialtm.ro sau
posturi.gov.ro
l Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, cu sediul în
Vaslui, str. Ştefan cel Mare,
nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei temporar vacante de
infirmier la Secţia Chirurgie
Generală -1 post. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de HG
nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
10.12.2019, ora 09.00; -proba
interviu în data de 16.12.2019,
ora 09.00. Pentru participarea
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la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: I. Infirmier: -diplomă
de absolvire a școlii generale;
-curs de infirmiere; -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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vaslui,
persoană de contact: economist
Juverdianu Bogdan, telefon:
0235.312.120/interior: 138.
l Spitalul General Căi Ferate
Drobeta-Turnu Severin, cu
sediul în loc.Drobeta-Turnu
Severin, b-dul Carol I, nr. 5-7,
jud.Mehedinți, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante,
după cum urmează: -1 post de
infirmier la Secția Medicină
Internă. Condiții de participare: școală generală, curs de
infirmier, un an vechime. -2
infirmier debutant -Compartimentul Cardiologie (1 post) și
infirmier debutant -Compartimentul Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie (1 post).
Condiții de participare: școală
generală, curs de infirmier, fără
vechime. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -9 decembrie 2019,
ora 14.00, termenul-limită de
depunere a dosarelor; -17
decembrie 2019, ora 10.00
-proba scrisă; -19 decembrie
2019, ora 10.00 -proba interviu.
Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând
pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Spitalului General Căi Ferate
D r o b e t a - Tu r n u S e v e r i n ,
telefon: 0252.333.181.
l Şcoala Gimnazială
Sâmbotin, cu sediul în localitatea Schela, sat Sâmbotin,
judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de
administrator financiar, studii
superioare, grad profesional
III, conform HG nr.286/
23.03.2011. Concursul se va
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desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 17.12.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data
de 19.12.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii superioare economice în domeniul contabilitate,
dovedite cu diplomă de licență;
-vechime în domeniul financiar-contabil: 1 an; -competențe
de operare PC: Edusal, Excel,
Word, Internet, Programe de
contabilitate, permisul de
conducere constituie un
avantaj. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Şcolii Gimnaziale
Sâmbotin, com.Schela, sat
Sâmbotin, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul Şcolii
Gimnaziale Sâmbotin,
persoană de contact: Calotă
Laurenţiu-Cătălin, telefon:
0760.820.720, fax:
0253.226.737, e-mail: scoala1simbotin@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu
sediul în str.Şcolii, nr.79,
comuna Ciolpani, Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de administrator financiar, perioadă nedeterminată, conform
H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura la
Şcoala Gimnazială Nr.1, str.
Şcolii, nr. 79, comuna Ciolpani,
conform calendarului: -Proba
scrisă: 17.12.2019, ora 9.00;
-Proba practică: 17.12.2019, ora
14.00; -Interviul: 18.12.2019,
ora 9.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -Studii superioare;
-Vechime în specialitate şi în
învățământ minim 1 an;
-Cunoştinţe de legislație specifică locului de muncă. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1
Ciolpani sau la tel./fax:
021.266.81.25, e-mail: scciolpani@gmail.com. Bibliografia şi
tematica sunt postate la avizierul unității şcolare.
l Staţiunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad (SCDCB

III

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Arad), cu sediul în Arad, Calea
Bodrogului, nr.32, județul
Arad, în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, anunţă
scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:
1.referent de specialitate IA,
studii superioare de specialitate, vechime minim 15 ani.
Concursul va avea loc în data
de 17.12.2019, 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 SCDCB
Arad, tel.0257.339.130, Serviciul Resurse Umane.
l Primăria Comunei Voineasa,
județul Vâlcea, anunţă organizarea concursului pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de
natură contractuală, vacante,
conform HG nr. 286/2011, din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea: -1
post Şofer II -funcţie contractuală de execuţie în cadrul
Compartimentului Situaţii de
Urgenţă şi Asistenţă Socială,
din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului
Comunei Voineasa, judeţul
Vâlcea; -1 post Şofer II -funcţie
contractuală de execuţie în
cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă şi Asistenţă
Socială, din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului
Comunei Voineasa, judeţul
Vâlcea. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: 1. şcoala
de conducători auto categoria
B; 2. fără cazier judiciar; 3.fără
antecedente rutiere grave
(penal sau cu permis
suspendat); 4.10 clase + şcoală
profesională/studii medii; 5.
experienţă de cel puţin 3 ani în
conducerea de autovehicule în
trafic intern; 6.cunoştinţe
minime de mecanică auto.
Concursul se va organiza la
sediul Primăriei Comunei
Voineasa, din satul Voineasa,
str. I.Gh. Duca, nr. 98, judeţul
Vâlcea, conform calendarului
următor: -09 decembrie 2019,
ora 15.00: data-limită pentru

depunerea dosarelor; -17
decembrie 2019, ora 10.00:
proba scrisă; -19 decembrie
2019, ora 10.00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând
pagina oficială: www.primariavoineasa.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Voineasa,
din satul Voineasa, str.I.Gh.
Duca, nr.98, judeţul Vâlcea,
telefon: 0250.754.309, secretar
Lazea Maria.
l Primăria Comunei Valea
Ierii, cu sediul în localitatea
Valea Ierii, nr.50, judeţul Cluj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de ghid de turism,
număr posturi: 1, conform HG
nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 17.12.2019,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 18.12.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii medii cu diplomă de
bacalaureat; -Vechimea în
muncă: minim 3 ani; -Cunoştințe de operare pe calculator;
-Certificat de calificare profesională de agent turism/ghid
turism sau dovada că urmează
acest curs. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Valea Ierii. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Valea Ierii, persoană
de contact: Mariş Nelia-Crenguța, telefon: 0374.961.930,
fax: 0374.091.297, e-mail:
primaria_valea_ierii@yahoo.
com
l Primăria Comunei Meseşenii
de Jos, cu sediul în Meseşenii
de Jos, nr.41, județul Sălaj,
anunţă concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante: inspector
de specialitate IA, 1 post.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei
Meseşenii de Jos, localitatea
Meseşenii de Jos, nr.41, judeţul
Sălaj. Proba scrisă va avea loc
în data de 17.12.2019, ora

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

10.00. Interviul va avea loc în
data de 19.12.2019, ora 10.00.
Condiţiile de participare la
concurs: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din 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; -Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de
licență; -Vechime: 6 ani în
administație publică. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune la sediul Primăriei
Comunei Meseşenii de Jos în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea prezentului anunț
în Monitorul Oficial. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefonul: 0260.663.365.
l Spitalul de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, cu sediul în
Vedea, județul Argeş, organizează în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unui post
temporar vacant de spălătoreasă: 1.Concursul se desfăşoară în cadrul Spitalului de
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea
astfel: -în data de 10.12.2019,
ora 10.00, pentru proba scrisă;
-în data de 16.12.2019, ora
10.00, pentru interviu. 2.
Condiții specifice de participare
la concurs: -şcoală generală;
-fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în perioada
26.11.2019-02.12.2019, ora
14.00, la sediul Spitalului de
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea,
biroul RUNOS. Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea, respectiv www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, şi la avizierul
spitalului se af lă afişate:
-anunțul; -tematica şi bibliografia de concurs; -fişa postului
vacant. Relații suplimentare la
telefon: 0248.248.109, biroul
RUNOS şi pe: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro.
l Rectificare. La anunţul cu
n r. d e î n r e g i s t r a r e
33936/19.11.2019, privind

GATA!
Simplu, nu?

concursul organizat de Spitalul
Judeţean de Urgenţă Slatina,
jud.Olt, str. Crişan, nr.5, în data
de 12.12.2019, pentru ocuparea
a 14 posturi vacante de asistenţi medicali, transmis spre
publicare în Jurnalul, în data
de 20.11.2019, se modifică din
lista posturilor scoase la
concurs alin.(1), punctul 6,
astfel: -se elimină din listă: -1
post vacant de asistent medical
principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL la
Cabinetul Pediatrie din Ambulatoriul integrat spitalului.

CITAŢII
l Cartoja Maria- pârâtă la
Judecătoria Pătârlagele în
16.01.2020.
l Numita Manolache (fosta
Lupoae) Ionelia, cu domiciliul
legal in mun. Galati, str.
Costache Conachi nr. 5, bl. L3,
sc. 1, ap. 3, jud. Galati, este
citata la Tribunalul Galati in
data de 02.12.2019, in dosarul
civil nr. 2712/121/2019, sala 3,
ora 12:00 in process cu
DGASPC Galati, avand in
vedere prevederile Legii nr.
273/2004.
l Pârâta Țurcanu Georgiana-Cristina este citată în dosar
nr.32/297/2019 la Judecătoria
Săveni la termenul din
19.12.2019, ora 8.30, în proces
cu reclamantul Ştefancu
Constantin Ionuț, având ca
obiect măsuri privind minorul
Ştefancu Cristian Constantin.
l Numita Dumitrescu Corina,
reprezentant legal al minorei
Ciufu Ana Maria Alexandra,
cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Radomireşti, jud.
Olt, respectiv Germania, localitatea Lubeck-Kucknitz, Hudestrabe, bl.4, parter, este chemată
pentru data de 15.01.2020, la
Judecătoria Caracal, str. Iancu
Jianu, nr.37, camera 2, complet
c6, ora 8.30, în calitate de
pârât, în proces cu reclamanta
Sîrbuleasa Ilenuţa, dosar nr.
1454/207/2018, având ca obiect
stabilire paternitate.
l Numita Dumitrescu Corina,
reprezentant legal al minorului
Ciufu Florin Ionuţ, cu ultimul
domiciliu cunoscut în locali-
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tatea Radomireşti, jud.Olt,
respectiv Germania, localitatea
Lubeck-Kucknitz, Hudestrabe,
bl.4, parter, este chemată pentru
data de 15.01.2020, la Judecătoria Caracal, str. Iancu Jianu,
nr. 37, camera 2, complet c6, ora
8.30, în calitate de pârât, în
proces cu reclamanta Sîrbuleasa
Ilenuţa, dosar nr.1454/207/2018,
având ca obiect stabilire paternitate.

DIVERSE
l Dinu Urse Si Asociatii SPRL,
desemnata lichidator judiciar
prin Hotararea Intermediara
nr.1390 din data de 16.09.2016,
de Tribunalul Tulcea, Sectia
Civila, de Contencios in dosarul
nr.943/88/2014 pentru debitoarea SC Drum Design
Consult SRL, invita firmele
interesate sa depuna oferte la
sediul ales al acestuia din Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.71, Etaj 5,
Sector 1, Tel./Fax: (+40)
21.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com, in vederea selectiei
de oferte pentru casarea bunurilor mobile (telefon Iphone 4,
laptop Acer, Ipad 2 Apple, Ipad
2 Apple) aflate in patrimoniul
debitoarei. Ofertele pot fi transmise si pe fax-ul sau email-ul
mentionat in anunt, pana in
data de 09.12.2019.
l SC White Sol SRL, cu sediul
în bd. Gheorghe Magheru, nr.
28-30, parter, lot 15, sector 1,
Bucureşti, înregistrată la
ONRC-ORCTB cu CUI
18009975 informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea
cod CAEN -5610- Restaurante
Desfăşurată în bd. Unirii între
bd. Dimitrie Cantemir şi bd.
Mircea Vodă, frn- terasă indicativ 2, numită T2, sector 3,
Bucureşti. Informații se pot
solicita la sediul APM Bucureşti
din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii
-în spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 9.00-12.00, de luni
până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la
sediul APM Bucureşti în termen
de 10 zile de la dată publicării
prezentului anunț.
l S.C. Premier Restaurants
Romania S.R.L., cu sediul in

Sos.Nicolae Titulescu, nr.4-8,
cladirea America House- Aripa
de Vest, et.5, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I nr.6205722,
informeaza pe cei interesati ca
s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizatieide mediu
pentru activitatea de Restaurante, cod CAEN 5610 desfasurata in Strada Valea Cascadelor,
nr 26 P, Sector 6, Bucuresti.
Informatii se pot solicitala
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Bucuresti din sectorul
6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii -in spatele
benzinariei Lukoil), intre orele
9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatiise pot
depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la
data publicarii prezentului
anunt.
l În dosarul nr. 207/329/2019,
Hotărârea Civilă nr. 718 / 15
octombrie 2019 a Judecătoriei
Turnu Măgurele, în numele
legii, instanța hotărăşte: Admite
cererea de partaj succesoral şi
ieşire din indiviziune formulată
d e r e c l a m a n t u l Vâ n t u r i ş
G h e o r g h e ,
C N P
1440223343224, domiciliat în
Băile Olăneşti, str. Prof. Dr.
Gheorghe Olănescu, nr. 13,
județul Vâlcea împotriva pârâtului Vânturiş Dorian Henorian,
cu ultimul domiciliu cunoscut
în Rm. Vâlcea, str. Nicolae
Labiş, nr. 3. bl. Bl, Sc. A, Ap.
21, județul Vâlcea. Constată
deschisă succesiunea defunctei
Vânturiş Reliana, decedată la
data de 01.01.2014, cu ultimul
domiciliu în Turnu Măgurele,
jud. Teleorman. Constată că
masa succesorală rămasă de pe
u r m a d e f u n c t e i Vâ n t u r i ş
Reliana se compune din următoarele bunuri: - suprafața de
2,5 ha teren arabil situat în
extravilanul comunei Călmățuiu de Sus, județul Teleorman,
conform titlului de proprietate
nr. 2400336/1994, sola 10,
parcela 6, cu vecinii: N - Bilă
Vasile; E - antena; S – Cioboată
Anghel; V - DE, teren ce a
intrat în proprietatea defunctei
conform certificatului de moşten i t o r c u p a r t a j n r.
529/02.12.2004, eliberat de către
BNP Barbu Maria. - cota de 1/2
dintr-un imobil - apartament,

având 2 camere şi dependințe,
în suprafață de 47,69 mp şi cota
indiviză de 13,82 mp, conform
Titlului de Proprietate nr.
698/1991, situat în Turnu Măgurele, str. Republicii, Bl C7, Ap.
18, jud. Teleorman; - cota de 1/2
dintr-un imobil casă de locuit,
având 2 camere, bucătărie,
cămară, baie, sală, construit din
paiantă, acoperit cu tablă; sală
construită din paiantă, acoperită cu tablă; magazie din scândură; garaj şi teren aferent în
suprafață de 433 mp, situat în
intravilanul oraşului Băile
Olăneşti, str. Prof. Dr. Gheorghe
Olănescu, nr. 13, județul Vâlcea,
conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr. 1580/24.08.1999 - de către
BNP Elena Paraschiv. - cota de
1/2 dintr-un automobil marca
Dacia 1310, înmatriculat sub nr.
VL 09 BPD. Constată că
singurul moştenitor al defunctei
Vânturiş Reliana a rămas reclamantul Vânturiş Gheorghe, în
calitate de soț supraviețuitor,
pârâtul Vânturiş Dorian-Henorian fiind străin de moştenire
prin neacceptare. Atribuie
întreaga masă succesorală
rămasă de pe urma defunctei
Vânturiş Reliana, reclamantului
Vânturiş Gheorghe.
l SC Coral SRL, titular al
proiectului „Racordare la
rețeaua electrică Stație de apă
uzată Movileni (instalații utilizator)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra
mediului şi fără evaluarea adecvată în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Racordare la rețeaua electrică
Stație de apă uzată Movileni
(instalații utilizator)”, propus a
fi amplasat în extravilanul
comunei Movileni, tarlaua 50/1,
parcela 192/7, număr cadastral
100768. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Galați, municipiul Galați, strada Regiment 11
Siret, nr.2, județul Galați, în
zilele de luni-joi, între orele
9.00-15.00, şi vineri, între orele
9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro la secțiunea:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Reglementări →Acordul de
mediu →Proiect decizie etapa 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 autorității competente pentru
protecția mediului.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică de lucrări de proiectare,
furnizare şi execuție instalații
piscine interioare pentru realizarea contractului având ca
obiect „Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate
solicita la adresa de e-mail:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
sediul societății, din strada
Calea Vitan, nr.242, Corp C,
etaj 1, Sector 3, Bucureşti.
Data-limită de depunere a ofertelor este 25.11.2019, ora 10.00.
l Şcoala Gimnazială nr. 280, cu
sediul în Bucureşti, Sector 5, str.
Serg. Gh. Donici nr. 4A, C.U.I.
33323539, scoate la licitaţie sala
de sport, cu o suprafaţă de
450mp pentru activităţi
extraşcolare astfel: -luni, marţi,
miercuri, joi, vineri, între orele
20.00-23.00; -sâmbătă, duminică între orele 8.00-23.00. Sala
nu este adecvată pentru fotbal
şi minifotbal. Licitaţia va avea
loc în ziua de 13 decembrie
2019, ora 15.30, la sediul şcolii.
Informaţii suplimentare la tel.
0730.828.853, 0766.385.134.
l Şcoala Gimnazială nr. 280, cu
sediul în Bucureşti, Sector 5, str.
Serg. Gh. Donici nr. 4A, C.U.I.
33323539, scoate la licitaţie 2
săli de clasă, cu o suprafaţă de
50mp/ sală, pentru activităţi de
învăţare a limbilor străine,
astfel: -sâmbătă, duminică între
orele 8.00-18.00. Licitaţia va
avea loc în ziua de 13 decembrie
2019, ora 15.30, la sediul şcolii.
Informaţii suplimentare la tel.
0730.828.853, 0766.385.134.
l Anunț de vânzare. În data de
10.12.2019, ora 15.00, va avea
loc la sediul Primăriei Sector 3
din Şos. Mihai Bravu nr.428 (în
incinta Liceului Mihai Bravu),

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
et.2, sector 3, vânzarea prin
licitație publică cu strigare a
spațiului comercial situat în Str.
Doamnei nr.5, sector 3. Spațiul
comercial ce urmează a fi scos
la licitație reprezintă anexele
spațiului situat în Str. Doamnei
nr. 5, sector 3, proprietate personală prin intermediul căruia se
face accesul, compus din grup
sanitar, hol şi depozit în suprafață de 6,65 mp şi cotă indiviză
teren în suprafață de 0,59 mp.
Prețul de pornire al licitației
este de 4849 euro. Pentru relații
suplimentare puteți suna la
Compartimentul Spații Comerciale din cadrul Primăriei
Sector 3 –tel. 021.341.08.43.
l SC Neturom SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii,
pretul de pornire al licitatiei
fiind 8.000 lei fara TVA astfel
cum a fost stabilit de Adunarea
Creditorilor din 31.10.2019.
Licitatiile vor avea loc pe data
de: 27.11.2019, 28.11.2019,
29.11.2019, 02.12.2019,
03.12.2019, 04.12.2019,
05.12.2019, 06.12.2019, orele
12.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud.
Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la
tel. 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut atestat de taxi emis
de ARR Gorj pe numele Roşiu
Virgil. Se declară nul.
l Pierdut contract construire
încheiat cu ICVL Bucureşti
nr.1803/2/1976 şi Procesul
Verbal anexa la contract pe
numele Erguveanu Maria şi
Erguveanu Tănase. Se declar
nule.
l Societatea Mirtrans-Express
SRL, identificată cu CUI:
RO28266143, cu sediul în Bucureşti, sector 4, Şos.Vitan
Bârzeşti, nr. 7D-7E, Corp C,
et.2, ap. 10, declară pierdute
registru special şi carte de intervenții pentru următoarele serii
ale aparatelor de marcat fiscal:
1) 26003182, 2) 26003181, 3)
26003183, 4) 26003184, 5)
26002930, 6) 26003200.

