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OFERTE DE SERVICIU
l Sucursala de Transport Bucureștii 
Noi, RA-APPS caută Asistent 
Manager. Candidatul ideal: -absol-
vent studii superioare; -abilități de 
relaționare cu publicul și cu echipa; 
-competențe de comunicare și de 
ascultare activă, flexibilitate, respon-
sabilitate și atenție la detalii; -cunoș-
tințe. PC, cunoasterea limbii engleze. 
Așteptăm CV-urile la adresa de 
mail: office@serviceaviatorilor.ro. 
Tel: 021.314.06.86; 021.310.11.33. 
R.A.-A.P.P.S. Sucursala de Trans-
port Bucureștii Noi.

l Liceul Energetic Constanta, orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea a 1 
post vacant de muncitor intretinere 
(cu atributii de casier/magazioner), 
pe perioada nedeterminata . Inscrie-
rile se fac la sediul Liceul Energetic 
Constanta, pana la 20.11.2020, 
ora-14:00, concursul va avea loc in 

data de 25.11.2020. Relatii supli-
mentare la sediul Liceului Energetic 
Constanta sau la numarul de 
telefon: 0341.405.808.

l Sarerom SRL cu sediul în Com.
Afumați, jud.Ilfov, Șos. Bucures-
ti-Urziceni, Nr.89, înregistrată la 
ORC J23/3342/2014, CUI 24255982, 
angajează: lăcătuș mecanic -8 
posturi; mecanic utilaj -8 posturi; 
electrician de întreținere și reparații 
-8 posturi; șef echipă specializată -2 
posturi; maistru mecanic -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail 
contact@immigrations.ro.

l Primăria Berceni- Ilfov organi-
zează în data de 24.11.2020 concurs 
recrutare pentru Îngrijitor și 
Muncitor calificat. Condiţii specifice 
de participare la concurs: studii 
medii, fără vechime în muncă, califi-
care bucătar pentru Muncitorul 
calificat. Detalii la 021.365.19.68.

l Persoană cu experiență, execut 
avantajos lucrări de copiere texte 
manuscrise și  dactilogramă din 
domeniile literar, științific, publi-
cistic, cu respectarea regulilor limbii 
române și a standardelor de culegere 
și paginare.Date de contact: jana.
mariana.jd@gmail.
com telef.0799762588.

l Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pămân-
tului, cu sediul în orașul Măgurele, 
str. Călugăreni, nr. 12, județul Ilfov, 
cod poștal 077125,  organizează 
concurs pentru ocuparea a 4 posturi 
de cercetător științific gradul II, în 
domeniul fizicii pământului. Condi-
țiile de concurs, regulamentul, meto-
dologia, calendarul concursului, fișa 
postului și actele necesare înscrierii 
sunt afișate la sediul INCDFP din 
str. Călugăreni nr. 12, oraș Măgurele, 
jud. Ilfov si pe pagina web (www.
infp.ro). Dosarele de înscriere se 

depun la sediul INCDFP -Compar-
timentul Resurse Umane, în termen 
de 30 de zile de la data publicării 
anunțului, atât în format letric cât și 
în format digital. Informații supli-
mentare pot fi obținute la Comparti-
mentul Resurse Umane, tel . 
021/405.06.70, int. 128.

l SC Interlines SRL Reșița anga-
jează șoferi autocamion/mașină de 
mare tonaj pentru rute pe Comuni-
tatea Europeana, Ucraina și Rusia. 
Cerințe: se solicită deținerea permi-
sului auto categoriile: CE, experi-
ență minim 1 an, cunoașterea limbii 
ruse, ucrainene și a unei limbi de 
circulație internațională, cazier judi-
ciar. Se oferă: salariu de bază minim 
brut de 2230Lei, la care se adaugă 
diurna legală, contract individual de 
munca pentru 1 (un ) an cu posibili-
tatea de prelungire, durata timpului 
de lucru de 8 ore/zi; 40 ore/săptă-
mână, concediu anual de odihnă: 20 

zile lucrătoare plătite. Așteptăm 
CV-urile la adresa de e-mail: office@
interlines.md, împreună cu copii 
după actele solicitate până la data 
de 04.11.2020, urmând ca la 
06.11.2020 să aibă loc selecția dosa-
relor. Persoana selectată va fi ulterior 
contactată telefonic.

l Secţia de Știinţe Economice, Juri-
dice și Sociologie a Academiei 
Române scoate la concurs un post 
de conducere: Director institut de 
cercetare, gradul II, cu normă 
întreagă, contract individual de 
muncă pe perioadă determinată 
(mandat de 4 ani), la Centrul de 
Cercetări Financiare și Monetare 
”Victor Slăvescu”. Condiţii pentru 
ocuparea postului: studii superioare 
de lungă durată și titlul știinţific de 
doctor în domeniul științelor econo-
mice; experienţă în activitatea de 
cercetare din profilul centrului de 
minimum 10 ani; competenţă mana-

Dovadă că această companie, cu peste 2500 șoferi parteneri în momentul de față, este 
caracterizată de bune intenții și seriozitate este și faptul că peste 100 oameni din 
România aleg Fast Despatch Logistics săptămânal.
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gerială, decizională şi profesională, 
probată prin experienţa anterioară 
de minimum 2 ani dovedită prin-
tr-un act/ document care confirmă 
această experiență (director/ 
director adjunct) şi/sau prin atestat 
pentru management în cercetare 
Române; cercetător ştiinţific gradul 
I, profesor universitar; în mod 
excepțional pot candida şi cercetă-
tori ştiințifici II sau conferențiari 
universitari. Actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afişate pe 
site-ul instituţiei şi se depun la 
Registratura Academiei Române 
din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, 
Bucureşti până la data de 2 decem-
brie 2020, ora 15.00 (termenul limită 
de depunere: 30 de zile calendaris-
tice de la data publicării anunțului). 
Concursul constă în: analiza dosa-
rului, proba interviului, susținerea 
proiectului managerial şi se va 
desfăşura la sediul Academiei 
Române (Calea Victoriei nr.125, 
sector 1, Bucureşti), în data de 15 
decembrie 2020, la ora 10:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic 
între orele 8:00-12:00 la sediul 
Academiei Române camera 22, 
telefon: 021.212.86.48; 0744.342.936; 
alexandralazar@acad.ro. 

l Secţia de Știinţe Economice, Juri-
dice şi Sociologie a Academiei 
Române scoate la concurs un post 
de conducere: Director institut de 
cercetare, gradul II, cu normă 
întreagă, contract individual de 
muncă pe perioadă determinată 
(mandat de 4 ani), la Centrul de 
E c o n o m i e  M o n t a n ă 
”CE-MONT”.  Condiţii pentru 
ocuparea postului: studii superioare 
de lungă durată şi titlul ştiinţific de 
doctor în domeniul ştiințelor econo-
mice; experienţă în activitatea de 
cercetare din profilul centrului de 
minimum 10 ani; competenţă 
managerială, decizională şi profesi-
onală, probată prin experienţa 
anterioară de minimum 2 ani dove-
dită printr-un act/document care 
confirmă această experiență 
(director/director adjunct) şi/sau 
prin atestat pentru management în 
cercetare-dezvoltare; cel puțin una 
din următoarele condiții: membru 
titular sau corespondent al Acade-
miei Române; cercetător ştiinţific 
gradul I, profesor universitar; în 
mod excepțional pot candida şi 
cercetători ştiințifici II sau conferen-
țiari universitari. Actele necesare 
pentru dosarul de concurs sunt 
afişate pe site-ul instituţiei şi se 
depun la Registratura Academiei 

Române din Calea Victoriei nr. 125, 
sector 1, Bucureşti până la data de 2 
decembrie 2020, ora 15:00 (termenul 
limită de depunere: 30 de zile calen-
daristice de la data publicării anun-
țului). Concursul constă în: analiza 
dosarului, proba interviului, susți-
nerea proiectului managerial şi se va 
desfăşura la sediul Academiei 
Române (Calea Victoriei nr. 125, 
sector 1, Bucureşti), în data de 15 
decembrie 2020, la ora 12:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic 
între orele 8:00-12:00 la sediul 
Academiei  Române camera 
22 ,   t e lefon :  021 .212 .86 .48 ; 
0744.342.936; alexandralazar@acad.
ro.

l Școala Gimnazială Maltezi cu 
sediul în: localitatea Maltezi, str.
Eroilor Aviatori, nr.5, județul 
Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin H.G. 
nr.286 / 2011, modificat şi completat 
de H.G. nr.1027 / 2014. Denumirea 
postului  - îngi j i tor  I  (M,G) 
-post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată -1 normă. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Nivelul studiilor: -Medii; 
-Vechime în muncă -3 (trei) ani. 
Conţinutul dosarului de concurs: 
1.Cerere de înscriere la concurs 
adresată conducerii Școlii Gimna-
ziale Maltezi; 2.Carte de identitate 
sau orice alt document, potrivit 
legii, care atestă identitatea (copie 
xerox); 3.Copii ale documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi a 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 4.Carnet de 
muncă, raport REVISAL sau după 
caz, adeverinţe care să ateste 
vechimea în muncă, în copie; 
5.Cazier judiciar; 6.Adeverinţă 
medicală cu menţiunea „Apt pentru 
angajare” care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată 
de medicul de familie sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Actele 
prevăzute la punctele 2-4 vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor. 
Dosarul trebuie să cuprindă toate 
documentele şi în ordinea enume-
rată mai sus. Data, ora şi locul de 
desfăşurare  a  concursului : 
27.11.2020, ora 09:00, sediul Școlii 
Gimnaziale Maltezi. Proba scrisă: 
data de 27.11.2020, ora 09:00 la 
sediul instituţiei -Str.Eroilor Avia-
tori, nr.2, județul Ialomița. Proba 
practică şi susținerea interviului: 
data de 02.12.2020, ora 09:00-12:00, 
la sediul instituţiei. Data limită 

până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 16.11.2020, la sediul instituţiei 
(secretariat). Relaţii suplimentare la 
secretariatul şcolii -Secretar Pârvu 
Mirela sau la telefon 0243.365.911.

l Școala Gimnazială Coşna, cu 
sediul în comuna Coşna, str.Princi-
pală, nr.2, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
muncitor (fochist) 1 normă, peri-
oadă nedeterminată, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24 noiembrie 2020, ora 
15:00; -Proba interviu în data de 26 
noiembrie 2020, ora 15:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii (absolvent 
liceu sau şcoală generală); -cursurile 
de fochist începute sau finalizate; 
-nu se solicită vechime în domeniu. 
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 
Școlii Gimnaziale Coşna, respectiv 
în perioada 03 -16 noiembrie 2020. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale Coşna, persoană de 
contact: Giosu Loredana Nicoleta, 
telefon 0230/575.011.

l Universitatea de Arte Târgu-
Mureş, cu sediul în Municipiul 
Târgu-Mureş, str.Köteles Sámuel, 
nr.6, judeţul Mureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: Infor-
m a t i c i a n ,  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.11.2020, ora 09:00; 
-Proba interviu în  data de 
24.11.2020, ora 14:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: superi-
oare de informatic; 2.experiență în 
domeniu minim 3 ani; 3.cunoaşterea 
limbii române şi maghiare scris şi 
vorbit; 4.abilitate de organizare; 5.
abilități de lucru în echipă; 6.abili-
tăți de comunicare şi relații publice. 
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 Universității 
de Arte din Tg-Mureş. Relaţii supli-
mentare la sediul: str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, cod 

poştal 540057, persoană de contact: 
Ambrus Gyöngyvér, şef resurse 
umane, telefon 0265/266.281. Site: 
www.uat.ro.

l Centrul de Îngrijire şi Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Dizabili-
tăți Urlați, cu sediul în Urlați, str.
Orzoaia de Jos, nr.50B, jud.Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante, perioadă nede-
terminată: -1 post vacant -Infirmier 
debutant M/G: -studii generale 
absolvite cu diplomă de şcoală gene-
rală; -certificat de calificare pentru 
infirmier; -vechime în muncă nece-
sară: nu este cazul. -1 post vacant 
-Muncitor calificat bucătărie I M/G: 
-studii generale absolvite cu 
diplomă de şcoală generală; -curs de 
calificare bucătar; -vechime în 
muncă necesară: 10 ani. Concursul 
se organizează la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Prahova şi va 
consta în proba scrisă, în data de 
24.11.2020 -orele 10:00 şi interviu în 
data de 27.11.2020, orele 09:00, în 
conformitate cu Hotărârea de 
Guvern nr.286/2011 actualizată 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade/
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Centrului de 
Îngrijire şi Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Urlați, str.Orzoaia de Jos, nr.50B, 
până la data de 13.11.2020, inclusiv 
-orele 13.00. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Centrului de 
Îngrijire şi Asistență pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Urlați, telefon nr.0344/266.017 
-persoana de contact Popa Ioana 
Daniela.

l Liceul Tehnologic „Constantin 
George Călinescu”, cu sediul în 
com.Grădiştea, str.Calea Călăraşi, 
nr.108, judeţul Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: îngrijitor 
-3 posturi, muncitor întreținere -1 
p o s t ,  c o n f o r m  H . G . n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.11.2020, ora 10:00; 
-Proba practică în data de 

26.11.2020, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime în 
muncă: minim 1 an; -răspundere 
privind curățenia şi igiena din 
şcoală; -utilizarea corespunzătoare a 
ustensilelor şi materialelor de cură-
țenie; -abilități de relaționare şi 
comunicare cu tot personalul şcolii; 
-disponibilitate pentru program 
flexibil sau lucru prelungit. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a la sediul Liceului 
Tehnologic „Constantin George 
Călinescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul din com.Grădiştea, str.Calea 
Călăraşi, nr.108, persoană de 
contact: Tănase Alina, telefon 
0720.943.990.

l Liceul Tehnologic de Vest, cu 
sediul în municipiul Timişoara, str.
Bulevardul Regele Carol I, nr.11, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Numele funcției: 
muncitor necalificat, Număr posturi 
0,5, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.11.2020, 
ora 10:00; -Proba practică în data de 
26.11.2020, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale; -vechime: 
3 ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceul Tehnologic  de Vest Munici-
piul Timişoara. Relaţii suplimentare 
la sediul: Timişoara, Bulevardul 
Regele Carol I, Nr.11, persoană de 
contact: Sincu Carmen, telefon 
0256/493.026.

l Liceul Tehnologic de Vest, cu 
sediul în municipiul Timişoara, str.
Bulevardul Regele Carol I, nr.11, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Numele funcției: 
supraveghetor noapte, Număr 
p o s t u r i  0 , 2 5 ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.11.2020, ora 10:00; 
-Proba practică în data de 
26.11.2020, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii liceale; -vechime: 3 
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ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceul Tehnologic de Vest Munici-
piul Timişoara. Relaţii suplimentare 
la sediul: Timişoara, Bulevardul 
Regele Carol I, Nr.11, persoană de 
contact: Sincu Carmen, telefon 
0256/493.026.  

l Administrația Națională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, Unitatea Teritorială 360, 
cu sediul în municipiul Curtea de 
Argeş, str.Luncilor, nr.14-16, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: Muncitor cali-
f i c a t  I ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 24.11.2020, ora 09:00; 
-Proba interviu în data de 
27.11.2020, ora 09:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii -studii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime -minim 3 
ani; -atestat agent de securitate; 
-atestat de pompier sau obținerea 
acestuia după angajare în termen 
de 12 luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Administrației Nați-
onale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, Unitatea Teri-
torială 360, strada Luncilor, nr.14-
16, Curtea de Argeş, județul Argeş. 
relaţii suplimentare la sediul: 
Administrației Naționale a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale, 
Unitatea Teritorială 360, persoană 
de contact: consilier Simion Dan, 
t e l e fon  0248 /721 .051 ,  fax 
0248/722.097, pe site-ul www.
anrsps.gov.ro şi pe portalul 
-posturi.gov.ro.

l Administrația Națională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, Unitatea Teritorială 360, 
cu sediul în municipiul Curtea de 
Argeş, str.Luncilor, nr.14-16, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: Muncitor cali-
ficat I, conform H.G.nr.286/ 
23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
24.11.2020, ora 13:00; -Proba 
interviu în data de 27.11.2020, ora 

13:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii -studii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: -minim 3 ani; -atestat 
agent de securitate; -certificat de 
calificare în meseria de electrician/
construcții, instalații lucrări publice 
(calificări în meseria de zidar, insta-
lator sanitare si de gaze, tâmplar 
etc.). Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Administrației Naționale 
a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, Unitatea Teritorială 360, 
strada Luncilor, nr.14-16, Curtea de 
Argeş, județul Argeş. Relaţii supli-
mentare la sediul: Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, Unitatea Teri-
torială 360, persoană de contact: 
Consilier Simion Dan, telefon 
0248/721.051, fax 0248/722.097, pe 
site-ul www.anrsps.gov.ro şi pe 
portalul -posturi.gov.ro.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
județul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post: asistent 
medical şef, specialitatea: genera-
list în cadrul Secției de Pneumo-
l o g i e  I ;  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul unității, 
astfel: 1.Proba scrisă 24.11.2020, 
ora 10:00; 2.Interviu 27.11.2020, 
ora 10:00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 1.
Asistent medical şef, specialitatea: 
generalist. Criterii la angajare: 
-studii -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală (NU se acceptă diplomă 
de licență); -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal; -certi-
ficat de membru OAMGMAMR 
- specialitatea medicină generală, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual (pentru persoanele 
care exercită profesia de asistent 
medical generalist) sau de adeve-
rinţa pentru participare la concurs, 
eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist); Vechime minimă în muncă: 
-5 ani vechime ca asistent medical. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 

de: 16.11.2020, ora 14:00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoana de 
contact: Stan Raluca-Mihaela, 
t e l e fon  0248 /653 .695 ,  fax 
0248/653.690. E-mail: runos@
spitalleordeni.ro

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, Jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual temporar 
vacant, conform H.G.nr.286/2011 
de îngrijitoare la Farmacia Spita-
lului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Condiţii specifice: 
-studii: şcoală generală; -nu se soli-
cită vechime în muncă. Calendar 
concurs: -17.11.2020, ora 12:00 
-proba scrisă; -19.11.2020, ora 12:00 
-proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune 
la Biroul R.U.N.O.S. şi Contencios 
al Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului şi vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naştere, căsătorie, naştere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă, sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste fişa 
medicală -fişa de aptitudini medi-
cina muncii; -curiculum vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; -certificat de inte-
gritate comportamentală, conform 
legii nr.118/2019. Taxă concurs 
-200Lei. Relaţii suplimentare referi-
toare la tematică şi bibliografie se 
pot obține de la sediul unităţii sau 
la telefon 0230/312.023, între orele 
7:30-16:00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

CITAŢII
l Tudor Valentin Claudiu şi 
Gantner Gilbert Andrei, pârâți în 
dosarul 3970/183/2016* al Judecă-
toriei Băileşti, sunt chemați la 
18.11.2020, ora 08:30, C1.                

l Există pe rolul Judecătoriei 
Târgu Secuiesc Dosarul nr. 
2368/322/2019, având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către Kopacz 
Zoltán, asupra imobilului identificat 
în CF. nr. 23578-Zăbala, având nr. 
top. 410/2/b/10, situat în intravi-
lanul Loc. Tamaşfalău, jud. 
Covasna, în suprafața de 971mp. 

Cei interesați pot face opoziție în 
termen de 1 lună.

DIVERSE
l Striblea Daniel Ioan anunţă 
publicul interesat că s-a depus 
documentaţia tehnică aferentă  
Amenajamentului silvic proprietate 
privată aparţinând S.C. Producţie şi 
Prestări Romdam S.R.L. şi persoa-
nelor fizice Striblea Daniel Ioan şi 
Striblea Mona Maria - U.P. I Valea 
Buzăului, situat pe teritoriul UAT 
SITA Buzăului, pentru obţinerea 
avizului de mediu. Comentariile şi 
observaţiile scrise ale publicului 
interesat se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Covasna situat în Sfântu Gheorghe, 
Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 
0267323701, în zilele de luni- vineri, 
între orele: 09.00- 13:00, în termen 
de 18 zile de la apariţia anunţului.

l Această informare este efectuată 
de către Lidl Romania SCS, cu 
sediul social in comuna Chiajna, 
strada  Industriilor nr.19, Etaj 1, 
camera E05, județul Ilfov, tel- 
0756.039.802 ce intenționează să 
solicite de la SGA Prahova, aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
„Executie Foraj De Explorare-Ex-
ploatare Pentru Irigarea Spatiilor 
Verzi Apartinand Supermarketului 
Lidl Din Orasul Valenii De Munte, 
Judeţul Prahova”. Aceasta investie 
este nouă. Ca rezultat al acestei 
lucrări - nu rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoa-
nele ce doresc să obțină informații 
suplimentare sau intenționează sa 
transmită sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului la adresa 
mai sus menționată, după data de 
28.10.2020.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.19, începând 
cu data de 09.11.2020, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Ciupercenii Noi, 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 primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-

liară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Notificare: deschidere procedură 
generală de insolvență la debitoarea 
Catadum Activ Job SRL, cu sediul 
în Topoloveni, str.Ion Mihalache, 
nr.150, jud.Arges, CUI 16274690 şi 
J 0 3 / 1 3 8 / 2 0 1 1 ,  D o s a r  2 7 6 / 
1259/2020-Tribunalul Specializat 
Argeş. Termene pentru creditori şi 
debitoare: opoziție creditori la 
deschiderea procedurii -10 zile de la 
primirea notificării, soluționare 
opoziții -10 zile de la expirarea 
termenului de depunere, depunere 
declarații creanțe la 14.12.2020, 
tabel preliminar la 04.01.2021, tabel 
definitiv la 28.01.2021, adunare 
creditori la 08.01.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l  Societatea Comercială:SC 
Artcoop SA cu sediul social în 
Bucureşti, str.Vulturilor, nr.31, 
sector 3, CUI.324953, J40/8693/ 
1992. Convocare. Administratorul 
unic al:SC Artcoop SA, persoană 
juridică română, cu sediul social în 
Bucureşti, Str.Vulturilor, nr.31, 
sectorul 3, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, sub nr.
J40/8693/1992, cod unic de înregis-
trare:324953, în temeiul prevede-
rilor din Actul Constitutiv si al 
art.117 din Legea nr.31/1990, modi-
ficată şi republicată, CONVOA-
C Ă : A d u n a r e a  G e n e r a l ă 
Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii (AGEA) şi Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății (AGOA) pentru data de 
02.12.2020, astfel:-AGEA cu înce-
pere de la orele 12;-AGOA cu 
începere de la orele 13. Şedinţele 
AGOA şi AGEA vor avea loc la 
sediul societăţii, din Bucureşti, 
sectorul 3, Str.Vulturilor, nr.31. La 
Adunarea Generală sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor la 
data de 01.12.2020. Pe ordinea de 
zi a AGEA sunt înscrise următoa-
rele puncte: 1.Îndreptarea erorilor 
materiale cu privire la procentul 
total de participare la capitalul 
social al actionarilor prezenti la 
adunare, strecurate în hotărârile 
AGOA din 08.05.2019, AGEA din 
22.07.2019, AGOA din 11.05.2020, 
AGEA din 15.07.2020 şi AGOA 
08.09.2020 şi în procesele-verbale 
ale acestor adunări. 2.Diverse. Pe 
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Ordinea de zi a AGOA sunt înscrise 
următoarele puncte: 1.Repartizarea 
parțială a profitului aferent exerci-
țiului financiar pe anul 2018, în 
cuantum de 25.000 lei, pentru divi-
dende, sumă ce va fi supusă impozi-
tării, conform reglementărilor 
Codului Fiscal. 2. Diverse. În situ-
aţia în care nu se întrunește 
cvorumul de prezență prevăzut de 
lege și/sau actul constitutiv, se 
convoacă și se fixează o a doua 
AGEA , respectiv AGOA pentru 
data de 3.12.2020, cu aceeași ordine 
de zi, astfel:-AGEA cu începere de 
la orele 12;-AGOA cu începere de la 
orele 13. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi 
pot fi consultate la sediul societăţii, 
începând cu data publicării convo-
cării. Administrator unic, Ionescu 
Ionuţ-Cornel

LICITAȚII
l Primăria Comunei Mușetești, Jud.
Gorj, organizează licitaţie publică 
pentru închirierea unui spaţiu situat 
în imobilul bloc de locuinţe pentru 
activităţi de farmacie. Informaţii 
privind documentaţia sunt disponi-
bile pe pagina de web: www.prima-
riamusetesti.ro, secţiunea Anunţuri 
și la sediul Primăriei Mușetești, nr. 
110, comuna Mușetești, judeţul Gorj, 
-Registratură tel. 0253/272.501.

l Comuna Dărmănești cu sediul în 
Mariței, nr.575, face cunoscut ca în 
ziua de 25.11.2020, orele 12:00, în 
sala de ședințe a Primăriei Comunei 
Dărmănești va avea loc licitația cu 
depunere de ofertă în plic închis, 
pentru vânzarea unor parcele de 
teren intravilan, aparținând dome-
niului privat al comunei Dărmănești, 
județul Suceava. Relații: Șef Serviciu 
Achiziții Publice, Mobil 0755.157.515 
sau la sediul Primăriei Comunei 
Dărmănești, județul Suceava. Tel/
fax. 0230/551.532. 

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Proiectare, furnizare, 
execuție și montaj tobogane interi-
oare la clădirea C1 din cadrul 
proiectului „Modernizare și Reabili-
tare Parc Pantelimon”. „Documen-
tația de atribuire” se poate solicita la 
adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), 
Sector 3, București. Data limită de 
depunere a ofertelor este 06.11.2020, 
ora 12:00.

l Primăria Comunei Săucești cu 
sediul în localitatea Săucești, str.1 
Decembrie, nr.101, comuna Săucești, 
județul Bacău, telefon 0234/215.131, 
fax 0234/215.218, e-mail public@
primariasaucesti.ro, anunță persoa-
nele interesate de suspendarea 
procedurii de Concesionare a unui 
spațiu din imobil (Dispensar uman), 
având o suprafață de 28,09mp, 
situat în satul Săucești, comuna 
Săucești, județul Bacău, publicată în 
ediția din data de 21.10.2020, până 
la constituirea legală a Consiliului 
Local Săucești. Reluarea procedurii 
de concesionare și calendarul desfă-
șurării acesteia vor fi aduse la cunoș-
tința publicului prin publicarea în 
conformitate cu prevederile legale.

l SC Agecom SA- în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul social în 
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 
41, jud. Maramureș, nr. de înregis-
trare la RC J24/72/1991 și CUI: 
2950279, prin administrator judi-
ciar Reoinsolv IPURL prin 
Andrișan Adrian, desemnat de 
Tribunalul Maramureș în Ds nr. 
996/100/2015, vinde la licitație 
publică, la cel mai mare preț oferit, 
următoarele bunuri din averea debi-
toarei: Hală Poligon de la locația 
”Poligon Vechi”, Str. Universității, 
zona B, loc. Baia Mare, jud. Mara-
mureș, înscrisă în CF 108405 Baia 
Mare, în suprafață totală de 6120 
mp, cu AF 1967-1979. Preț 
evaluare: 4.345.445 lei sau 918.000 
euro. Prețul de pornire la licitație 
este de 100% din  prețul de evaluare 
- Participanții la licitație vor achita, 
în contul de insolvență al debitoarei, 
până în ziua licitatiei, o garanție de 
10% din pretul de pornire al licita-
ției; Pasul de licitație este de 5% din 
prețul de pornire la licitație. - Dacă 
un eventual adjudecatar nu plătește 
în termen de 30 de zile diferența de 
preț, pierde avansul plătit, urmând 
a se organiza o nouă licitație. 
Raportul de evaluare poate fi 
consultat la biroul administrato-
rului judiciar. Licitația va avea loc 
în data de 13.11.2020, ora 11:00 la 
sediul administratorului judiciar 
Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, 
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, 
cam. 38, jud. Maramureș. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
tel: 0745503123, 0749803941.

l Avicola București S.A., înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/12/1991, având cod unic de 
înregistrare 1551768, cu sediul în 

București, Sectorul 4, Splaiul Unirii 
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” 
sau “Avicola”), organizează în data 
de 03.11.2020 ora 12:00, licitație 
competitiva cu strigare de tip 
olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce 
include echipamente, clădiri și tere-
nuri situate în orașul Mihăilești, jud. 
Giurgiu, strada Stejarului nr. 10 
(“Activul”). Activul este grevat de 
un drept de folosință ( contract de 
închiriere) încheiat pe perioada fixa 
în favoarea unui terț până la data de 
01.08.2021 și este folosit în scopul 
unor activități de creștere a pasărilor. 
Vânzarea se realizează integral, 
pentru Întreg Activul, nu se accepta 
oferte parțiale/fracțiuni. La ședință 
de licitație se pot prezenta persoane 
fizice și/sau juridice care fac dovada 
îndeplinirii cerințelor prevăzute în 
Regulamentul de organizare și 
desfășurare a Licitației (“Regula-
memtul Licitației”). Se pune la 
dispoziția participanților un caiet de 
sarcini ce conține prezentarea Acti-
vului și Regulamentul Licitației 
(“Caietul de Sarcini”). Acestea sunt 
disponibile pe site-ul Avicola la 
adresa www.avicolabucuresti.ro. 
Prețul de pornire al licitației este de 
3.058.265,00 Euro. Se aplica TVA în 
funcție de dispozițiile legale. 
Garanția de participare la licitație 
este de 250.000 (douasutecincizeci-
demii) EUR și vă fi constituita în 
echivalent lei, la cursul BNR din 
ziua depunerii.

l Municipiul Petroșani - prin Servi-
ciul Urbanism și Amenajarea Terito-
riului, cu sediul administrativ pe str. 
1 Decembrie 1918, nr.93, județul 
Hunedoara, telefon 0254/541220, 
0254/541221, fax 0254/545903, cod 
fiscal 4468943, adresa de e-mail 
serv_urbanismpetrosani@yahoo.com 
organizează: licitaţie publică în 
vederea vânzării imobilului locuință, 
situat în str. Peștera Bolii, nr.3, ap.18, 
în suprafaţă utilă de 41,42 mp, 
suprafață construită de 51,0 mp, 
proprietate privată a municipiului 
Petroșani, notat în C.F. 63130 Petro-
șani, nr. cadastral 63130-C1; licitație 
publică în vederea vânzării terenului 
în suprafață de 126,0 mp, proprie-
tate privată a municipiului Petro-
șani, situat în municipiul Petroșani, 
str. Radu Șapcă, nr.5/2, notat în C.F. 
65872 Petroșani, nr. cadastral 65872. 
Ofertele se depun într-un exemplar 
până la data de 24.11.2020, ora 09:00 
și se vor deschide în ședinţa publică 
din data de 24.11.2020, orele 10.00 
respectiv 12:00, în sala de ședinţe, la 

sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de 
atribuire, se pot obţine până la data 
de 16.11.2020, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului Petro-
șani, camera 37, telefon 0254-
541220(1),  int .131.  Instanţa 
competentă în soluţionarea eventua-
lelor litigii: Tribunalul Hunedoara, 
str. 1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, 
t e l e f o n  0 2 5 4 / 2 1 1 5 7 4 ,  f a x 
0254/216333, e-mail tribunalul.hune-
doara@just.ro; termenele și condițiile 
pentru sesizarea instanţei: conform 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Costul documentaţiei de atribuire 
este de 30 lei și se va achita la casi-
eria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroșani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l CII Briac Ion CI, cu sediul în 
Caransebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 8, 
et.1, ap.1, jud.Caraș-Severin, lichi-
dator judiciar al debitorului SC 
Agromec Zagujeni SA, cu sediul în 
comuna Constantin Daicoviciu, sat 
Zagujeni, nr.13, jud.Caraș-Severin, 
în faliment, în dos. nr.168/115/2014, 
înregistrat pe rolul Tribunalului 
Caraș-Severin, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2006, vinde 
prin licitație publică cu supralicitare, 
bunul imobil înscris în CF nr.35057 
Constantin Daicoviciu, nr. cad. 
35057 localitatea Zagujeni, jud.
Caraș-Severin, teren în intravilan în 
suprafață  de  27 .500mp,  cu 
construcții anexe (11 buc), în care 
este încorporată și construcția cu nr. 
cad. 35057-C1, având denumirea 
Conacul “Juhasz”, care a fost decla-
rată monument istoric, înscrisă în 
LMI 2015- jud.Caraș-Severin, la nr. 
c r t .  8 0 5 ,  a v â n d  c o d  L M I 
CS-II-m-B-11228, în suprafață 
construită de 836mp, atestată în 
anul 1896, proprietatea debitorului 
societate, în faliment. Prețul de 
pornire a licitației publice, cu 
supralicitare, pentru vânzarea 
bunului imobil este de 3.707.000Lei, 
în echivalent de 778.500Euro, fără 
TVA. Imobilul se vinde liber de orice 
sarcini.Termenul de depunere la 
sediul lichidatorului judiciar a scri-
sorii de intenție de participare la 
licitația publică de vânzare, 
împreună cu documentele dovedi-
toare prevăzute în Regulamentul de 
vânzare nr.265/09.10.2019, este până 
la data de 24.11.2020, ora 14:00. 
Licitația se va desfășura la sediul 

lichidatorului judiciar în data de 
25.11.2020, începând cu ora 13:00. 
Componența, descrierea bunurilor și 
documentația de înscriere la licitația 
publică sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se poate procura de la 
sediul lichidatorului judiciar, în peri-
oada 17.11.2020-19.11.2020. Caietul 
de sarcini se va elibera în termen de 
24 de ore de la depunerea cererii de 
eliberare și a dovezii de achitare a 
contravalorii acestuia, în sumă de 
1.500Lei. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul lichidatorului 
judiciar, la tel.0255.511.433/ 
0744.669.068 sau e-mail: ion.briac@
gmail.com 

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Inregistrare 
seria B nr. 4010297 emis pe numele 
Suiram Food Invest SRL și Certifi-
cate Constatatoare aferente sediului 
social si activitati la terti nr. 
4072/16.03.2020.

l Pierdut certificat manager trans-
port marfă, eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Stoian Dumitru 
Laurențiu, din localitatea Călimă-
nești, județul Vâlcea. Se declară nul.

l Buildtech Solutions SRL, având 
CUI:40376099, J12/17/2019, declar 
pierdute certificatul de înregistrare și 
certificatele constatatoare. Se declară 
nule.

l Pierdut registru unic de control al 
societății Cirrus Project SRL (fosta 
Top Ram Project SRL), cu sediul 
social în București, sector 3, str.Aleea 
Barajul Iezeru, nr.6A, camera 106, 
etaj 1, cod fiscal RO 18388291, 
J40/2505/2006. Îl declar nul. 

l SC Fia Amd Senior SRL cu sediul 
in judetul Neamt, localitatea Targu-
Neamt, str. Panazol, bl A2, sc. A, ap. 
16, J 27/52/27.01.2011, CUI 
27955336, declara pierdut si nul 
Certificatul constatator eliberat in 
baza declaratiei pe propria raspun-
dere inregistrata sub nr. 2468 din 
26.01.2011. 

l Andronic Anca Maria Persoană 
Fizică Autorizată, F23/707/2015, 
CIF:34716048, cu sediul în  Sat 
Creţești, Comuna Vidra, Sola 43, 
Parcela 2252, 2253, 2254, 2255, 
Județ Ilfov, declară pierdute Certifi-
catul de înregistrare și certificatul 
constatator de autorizare emise de 
Registrul Comerțului. Se declară 
nule.


