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OFERTE SERVICIU
l SC angajeaza soferi profesio-
nisti pentru Comunitate, salar 
actractiv limba germana si 
engleza incepatori prezinta 
avantaj.Tel; 0749373858 sau 
00436641538595.

l Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Cluj organi-
zează în data de 08.01.2018, ora 
11.00, la sediul de pe str.Al.Vaida 
Voevod, 53-55, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului contrac-
tual vacant de șef birou, gradul II, 
la Biroul Arii Protejate. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul SPJSS Cluj în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul 
SPJSS Cluj și pe pagina de web: 
http://www.salvamontcluj.ro.

l Academia Română – Filiala 
Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, organi-
zează, în ziua de 09.01.2018, ora 
9:00, concurs pentru ocuparea 
postului de îngrijitor, cu norma 
întreagă, pe durată nedetermi-
nată.    Concursul va consta în 
două probe: proba practică în 
data de 09.01.2018, ora 9:00 și 
interviu în data de 11.01.2018, ora 
09:00. Condiţii: școala profesio-
nală, vechime de minim 2 ani. 
Termenul de depunere a dosarelor 
este 19 decembrie 2017, ora 10:00. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0332 106 508 și la sediul Institu-
tului, str. Th. Codrescu, nr. 2.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarelor funcţii contractuale de 
execuţie, vacante si temporar 
vacante: - 2 posturi asistent 
medical generalist principal – 
perioadă determinată; - 1 post 
asistent medical debutant speciali-
tatea medicină generală – peri-
oadă nedeterminată”. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data 
de 15.01.2018, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se 
vor afișa la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la 
data de 11 decembrie 2017 
inclusiv, ora 16,00 pentru postu-
rile temporar vacante si până la 
data de 18 decembrie 2017 
inclusiv, ora 16,00 pentru postu-
rile vacante  la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia, județ Timiș, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale vacante: -Referent, funcție 
de execuție, 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
anexa la HG nr. 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condițiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției de 
referent sunt: -Studii medii; 
-Vechime în muncă minim 5 ani; 
-Cunoștințe operare PC; -Noțiuni 
de arhivă și resurse umane. 
Concursul se va organiza conform 
c a l e n d a r u l u i  u r m ă t o r : 
-28.12.2017, ora 9.00, proba scrisă; 
-29.12.2017, ora 9.00, proba 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.6, alin.(1) din anexa la 
HG nr. 286/2011, Titlul I, Capi-
tolul 1, Secţiunea a 2-a, și se vor 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile specifice 
și bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând  pagina 
oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, din str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.66, Compartimentul 
Resurse Umane, telefon nr. 
0256.360.630. 

l Staţ iunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creșterea 
Bovinelor Arad (SCDCB Arad), 
cu sediul în Arad, Calea Bodro-
gului, nr.32, judeţul Arad, în 
conformitate cu HG nr.86/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare, anunţă scoaterea la 
concurs a următorului post 
contractual vacant: Inginer șef 
grad II (Inginer agronom), studii 
superioare de special itate, 
vechime minim 6 ani. Concursul 
va avea loc în data de 28.12.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar inter-
viul, la ora 14.00, la sediul 
SCDCB Arad, Calea Bodrogului, 
nr.32. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Informaţii se obţin de la sediul 
S C D C B  A r a d ,  t e l e f o n : 
0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane (d-na Grozav Cornelia).

l Grădin i ța  cu  Program 
Prelungit Nr.7 Slatina, cu sediul în 
localitatea Slatina, Str.Toamnei, 
Nr.6, Bl.6, Parter (Corp A), și 
Aleea Lalelelor, Nr.1C (Corp B), 
județul Olt, organizează în data de 
28.12.2017 concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de îngrijitoare, pe peri-

oadă nedeterminată, conform HG 
286 din 23.03.2011, actualizată cu 
HG 269/2016. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.12.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data 28.12.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -cetățenie română; -studii 
medii/nu e necesară vechimea în 
specialitate; -capacitate deplină de 
exercițiu; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial (05.12.2017-
18.12.2017), Partea a III-a, la 
sediul GPP Nr.7 Slatina. Relații 
suplimentare la sediul GPP Nr.7 
Slatina, persoană de contact: 
Grigore Ana-Maria, telefon: 
0754.045.550.

l Grădin i ța  cu  Program 
Prelungit Nr.7 slatina, cu sediul în 
localitatea Slatina, Str.Toamnei, 
Nr.6, Bl.6, Parter (Corp A), și 
Aleea Lalelelor, Nr.1C (Corp B), 
județul Olt, organizează în data 
de 28.12.2017 concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
temporar vacant de îngrijitoare, 
pe  per ioadă  determinată , 
conform HG 286 din 23.03.2011, 
actualizată cu HG 269/2016. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  sc r i să  în  da ta  de 
28.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data 28.12.2017, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -cetățenie română; 
-studii medii/nu e necesară 
vechimea în specialitate; -capaci-
tate deplină de exercițiu; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Moni-
torul  Of ic ia l  (05 .12 .2017-
11.12.2017), Partea a III-a, la 
sediul GPP Nr.7 Slatina. Relații 
suplimentare la sediul GPP Nr.7 
Slatina, persoană de contact: 
Grigore Ana-Maria, telefon: 
0754.045.550.

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 urmă-
toarelor funcţii contractual 
vacante, pe durată nedetermi-
nată: -1 (unu) post Muncitor 
Calificat IV, Lenjereasă (G) 
-Lenjerie. Concursul se va desfă-
șura la sediul institutului după 
următorul calendar: -Termenul 
de  depunere  a  dosare lor : 
18.12.2017, ora 13.00; -Testarea 
p s i h o l o g i c ă :  î n  d a t a  d e 

28.12.2017, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 08.01.2018, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 
11.01.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -școală 
generală (G); -vechime în muncă: 
fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”,  persoană de 
contact: referent Ştefan Alexan-
d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.20.10.980, interior: 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro.

l Primăria Comunei Merei, 
Judeţul Buzău, organizează 
concurs în vederea ocupării unui 
post contractual temporar vacant 
de Referent debutant -Agent de 
turism, în cadrul Compartimen-
tului administrativ gospodăresc și 
protocol, din aparatul de speciali-
tate al Primarului Comunei 
Merei, nivel studii: medii, absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
certificat de calificare obţinut în 
urma absolvirii unui curs de cali-
ficare în specializarea agent de 
turism, eliberat de instituţii auto-
rizate din România, cunoștinţe 
operare PC dovedite cu docu-
mente (atestat, certificat, foaie 
matricolă etc) eliberate de unităţi 
specializate, nu este necesară 
vechime în specialitate studii. 
Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la registratura generală a 
Primăriei Merei, zilnic, de luni 
până vineri, între orele 8.30-16.00, 
până la data de 08.12.2017, 
inclusiv. Concursul se va desfă-
șura în data de 19.12.2017, proba 
scrisă, ora 10.00, și 22.12.2017, 
interviul, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Merei. Alte 
informaţii suplimentare pot fi 
accesate pe site-ul Primăriei 
Comunei Merei și de la sediul 
acesteia, tel. 0238.509.159, e-mail: 
office@primariamerei.ro.

CITAȚII  
l Grecza Susana mar. cu Ilea 
Ioan, Grecza Simion, Grecza 
Monu și soţia Grecza Nastasia, 
născută Runkan, Grecza Iuon și 
soţia Grecza Maria, născută 
Popa, sunt citaţi pe data de 
11.01.2018, la Judecătoria Turda, 
în dosar 3845/328/2017, în calitate 
de pârâţi.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Intreprinderea de Studii și 
Cercetari Energetice S.A. Convo-
care. Administratorul unic al 

societăţii, numit prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare Acţi-
onarilor din data de 08.12.2014, 
în conformitate cu prevederile 
art.111 al. 2, lit. a și art. 117 al.1,2 
și 3 privind convocarea Adună-
rilor Generale ale Acţionarilor și 
validitatea hotărârilor Adunărilor 
Generale din Legea nr.31/1990 
(republicată și actualizată) 
privind societăţile comerciale;  
Convoacă  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC ISCE 
SA în data de 15.01.2018, ora 
12.00 la adresa București, sect. 2, 
str. Sf. Petru Tei nr. 53, corp C1 
,cu următoarea ordine de zi: 1. 
Majorarea salariului  brut al 
Administratorului Unic astfel ca 
prin aplicarea O.U.G. 79/2017 
care prevede trecerea contributi-
ilor în sarcina angajatului, să se 
păstreze același salariu net. 2. 
Diverse. În cazul în care, din 
diverse motive, independent de 
voinţa acţionarilor, Adunarea 
Generală Extraordinară nu întru-
nește cvorumul necesar pentru 
data de 15.01.2018,  așa cum a 
fost propusă iniţial, se reconvoacă  
pentru data de 16.01.2018, la 
aceeași oră și în același loc. Admi-
nistrator Unic, Ing. Radu Andrei 
Ene

VÂNZĂRI  
l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, lotul nr. 3, compus din 
teren situat in Str. Industriei, nr. 3 
Bis, in suprafata de 988 mp, 
impreuna cu constructiile ampla-
sate pe acesta, respectiv - Atelier 
Lacatuserie 226 mp C31(C35);  
Sopron 66 mp C30 (C34); Sopron 
40 mp C32 (C36); Anexa 23 mp 
C33 (C37) si Magazie 96 mp C34 
(C38), la pretul total de 57.520 
euro, fara TVA. Licitatiile se vor 
organiza la sediul administrato-
ru lu i  judic iar  in  data  de 
11.12.2017 ora 12:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 13.12.2017, 
15.12.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele 
d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi pe numele 
Lăţa Constantin-Cristian. Se 
declară nul.






