
Oferte serviciu  
alimentatie publica

SC KEBAP SHOP SRL angajeaza 
Ajutor bucatar-1 post.Cerinte 
de ocupare a postului:studii 
primare.Aşteptam CV la adresa de 
e-mail:kebap.shop@yahoo.com.

Oferte serviciu  
tehnic

COMPANIA MUNICIPALA 
TERMOENERGETICA BUCURESTI 
S.A., cu locația în București, 
str. Cavafii Vechi, nr.15, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: 11 
posturi MUNCITORI NECALIFICATI 
și 21 posturi de INSTALATORI. 
Înscrierea la concurs, se face 
până la data de 05.10.2020, ora 
12,00. Condiţiile de participare 
la concurs se găsesc pe site 
companiei https://www.cmteb.
ro/anunturi-angajare.php, precum 
și la locația companiei din str. 
Cavafii Vechi, nr.15, sector 3, 
București. Informatii la telefon: 
0372.148.029 -Serviciul Resurse 
Umane.

Societate Comerciala angajeaza 
lacatus mecanic si electrician 
pentru montaj echipamente 
de ridicat, cu calificare si 
experienta. Punctul de lucru se 
afla in Bucuresti! Relatii la telefon 
0745.042.232 

Societate Comerciala angajeaza 
personal autorizat RSL si personal 
autorizat RSVTI pentru instalatii de 
ridicat, cu experienta. Punctul de 
lucru se afla in Bucuresti. Relatii la 
telefon 0745.042.232.

Oferte serviciu diverse

Anatolia Meat SRL, sediul social: 
Sat Pianu de Jos, com. Pianu, 
nr. 1H, jud. Alba, angajează 
Îngrijitor animale. Cerințele pentru 
ocuparea postului sunt: studii 
generale, cunoașterea limbii 
engleze, experiență. Cv-urile se vor 
depune la sediul societății.

FAMILIE SERIOASĂ, caută 
menajeră cu experiență 3 zile/
săptămână, în zona centrală. 
Detalii:0784.259.723

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, 
cu sediul în Calea 13 Septembrie 
nr.209, Sector 5 București, anunță 
organizarea concursului pentru 
ocuparea a 22 posturi vacante, în 
afara organigramei, pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului 
P O C U / 6 3 3 / 6 / 1 4 / 1 3 2 8 2 7, 
PROFESIONIST- Practică 
pentru o carieră de succes și 
22 posturi vacante,în afara 
organigramei, pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului 
P O C U / 6 3 3 / 6 / 1 4 / 1 3 2 8 2 8 , 
STAGIAR 2020- Stagii de practică 
transdisciplinare dedicate 
elevilor". Depunerea dosarelor 
de concurs se realizează până 
la data de 8 octombrie 2020, 
ora 16.Anunțurile detaliate sunt 
disponibile pe site-ul www.isjilfov.
ro. Pot și solicitate informații 
suplimentare la tel:021.317.36.50 
și email: secretariat@isjilfov.ro. 

Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură "MARIN 
DRĂCEA" în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, Legii 

nr. 53/2003, OUG 59/2000 și 
HG nr.318/2015, organizează 
în data de 30.10.2020 orele 
09:00 concurs pentru ocuparea 
posturilor de: Director de 
Stațiune la SCDEP Câmpulung 
Moldovenesc, SCDEP Timișoara și 
SEP Ștefănești din cadrul INCDS 
"Marin Drăcea (cod COR 122307). 
Condiţii de participare: -să aibă 
cel puțin titlul de Cercetător 
științific gradul II -CSII / Inginer de 
Dezvoltare tehnologică gradul II-
IDT II, pentru posturile de Director 
de Stațiune la SCDEP Câmpulung 
Moldovenesc și SCDEP Timișoara, 
Conform Legii 319/2003 și 
a anexei 3a1 din Contractul 
Colectiv de Muncă 2020-2021; 
-să aibă cel puțin gradul de 
Inginer inspector silvic gradația 
III - pentru postul de Director 
de Stațiune la SEP Ștefănești, 
conform Legii OUG 59/2000 
și a anexei 3a1 din Contractul 
Colectiv de Muncă 2020-2021; 
-concursul se va desfășura 
conform "Regulamentului 
de concurs privind ocuparea 
posturilor de conducere din INCDS 
"Marin Drăcea" (director științific, 
director tehnic, director economic, 
director stațiune) și conform 
"Procedurii de recrutare, selecție 
și promovare a personalului" 
din INCDS "Marin Drăcea", 
afișate pe site-ul www.icas.ro. 
Dosarul de concurs va cuprinde: 
-cerere prin care se solicită 
aprobarea conducătorului unităţii 
pentru participarea la concurs; 
-curriculum vitae; -diploma 
ce atestă studiile prevăzute 
la condiţiile de participare; 

-adeverinţă privind vechimea în 
muncă; -cazier judiciar; -buletin/
carte de identitate; -adeverinţă 
medicală, eliberată de medicul 
de familie, care să ateste starea 
de sănătate, respectiv că este 
apt pentru angajare (pentru 
angajații din cadrul Institutului 
Fișă de aptitudini eliberată de 
o unitate medicală de medicina 
muncii); -alte documente care 
atestă îndeplinirea condițiilor de 
participare, conform anexei nr. 1 la 
Regulament; -recomandare de la 
locul de muncă din care să rezulte 
profilul profesional şi moral (pentru 
candidații din afara instituției); 
-oferta managerială privind planul 
de dezvoltare instituțională, 
specific activității postului scos 
la concurs. Pentru documentele 
depuse în copie se vor prezenta 
și originalele în ziua concursului. 
Probele de concurs: -evaluarea 
ofertei manageriale privind planul 
de dezvoltare instituțională, 
specific activității postului scos la 
concurs și susținerea interviului. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul INCDS "Marin Drăcea", 
loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, 
nr. 128, jud. Ilfov. Depunerea 
contestațiilor se poate face în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor concursului. 
Înscrierea şi depunerea dosarelor 
pentru concurs se face până 
la data de 19.10.2020, orele 
16:00 la sediul INCDS "Marin 
Drăcea", Fax: 021/350.32.45; tel: 
021/350.32.38; 021/3503240; 
și până la ora 23:59 pe e_
mail: icas@icas.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la 

Birou Organizare Resurse Umane, 
tel 021/350.32.38/int.123, 138, 
și pe site-ul www.icas.ro. 

Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură „MARIN 
DRĂCEA" în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, Legii 
nr. 53/2003, OUG 59/2000 și 
HG nr.318/2015, organizează în 
data de 29.10.2020 orele 09:00 
concurs pentru ocuparea posturilor 
de: Șef Laborator Silvotehnică, 
Șef Secție Cercetare Brașov, Șef 
Secție Cinegetică Brașov, Șef 
Secție Cercetare-Experimentare 
Simeria, Șef Secție Cercetare 
Câmpulung Moldovenesc. 
Condiţii de participare: - să aibă 
cel puțin titlul de Cercetător 
științific gradul III - CSIII/Inginer 
de Dezvoltare Tehnologică - IDT 
III Conform Legii319/2003 și 
a anexei 3a1 din Contractul 
Colectiv de Muncă 2020-2021; - 
concursul se va desfășura conform 
"Regulamentului de concurs 
privind ocuparea altor funcții de 
conducere din cadrul INCDS "Marin 
Drăcea" (secretar științific/tehnic, 
șef secție, bază experimentală, 
laborator, atelier, serviciu, birou, 
contabil șef, etc) și conform 
"Procedurii de recrutare, selectie 
și promovare a personalului" 
din INCDS "Marin Drăcea", 
afișată pe site-ul www.icas.ro; 
Dosarul de concurs va cuprinde: 
-cerere prin care se solicită 
aprobarea conducătorului unităţii 
pentru participarea la concurs; 
- curriculum vitae; - diploma 
ce atestă studiile prevăzute 
la condiţiile de participare; - 
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Azi 80 de anunţuri pentru tinemai multe anunțuri
puteți găsi pe siteul

LICITAŢII
VÂNZĂRI
ÎNCHIRIERI
DIVERSE
CITAŢII

Anunțuri de 
publicitate
se primesc la:

BUCUREȘTI
Agenția Piața Presei
Pța Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/
parter, sector 1
Tel.:   0733.107.006
 paula.condurache@romanialibera.ro
 
Magazin UNIREA

  P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 
6, sect 3

Tel.: 0722.480.807
 alina.moraru@romanialibera.ro
Tel.: 0726.989.994
 cristian.florea@romanialibera.ro

TRANSILVANIA-BANAT
ALBA-IULIA
Tel.: 0724.299.577
 alina.boitor@romanialibera.ro

CLUJ-NAPOCA
Tel.: 0723.677.353
 kinga.suciu@romanialibera.ro

DOBROGEA
CONSTANȚA
Tel.:  0721.263.739
 elena.matei@romanialibera.ro

Abonează-te la                      ! Prețuri 
abonamente 2020

Modalităţi de abonare: 
• La toate oficiile poştale / firmele de abonamente
• Online pe romanialibera.ro/abonamente 

Pentru informații 
şi reclamaţii abonamente: 

secretari.redactie@romanialibera.ro

Reducere de până la 38% față de prețul ziarului la chioșc.

Nume, prenume / societatea ……………………………………..........................................................................................CUI ……………….…............

Str. ……………………….....…...........…...........................Nr…....…., Bl….........., Sc……., Et....., Ap…….., Localitate ……….………................……………..  

Judeţ/ Sector ………………....................., Telefon ……......…………..……............................... E-mail …......................……….....………………………....

Plata se va efectua până la data de 20 a lunii în curs pentru ca livrarea abonamentului să înceapă de la data de 1 a lunii următoare.

reducere de până la 38% 
faţă de preţul 

ziarului la chioşc.

1 lună
69 lei

3 luni
194 lei

6 luni
359 lei

599 lei
12 luni
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debitoarei AM GRUP S.R.L., 
in baza Rezolutiei din data de 
13.11.2019, pronuntata in Dosarul 
nr.1137/112/2019 de Tribunal 
Bistrita Nasaud, Sectia a-II-a 
Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal, organizeaza in datele 
de 30.09.2020, 14.10.2020, 
28.10.2020, 11.11.2020 si 
25.11.2020, ora 11:00, la sediul 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., din Sibiu, str.Crisanei nr.1, 
jud.Sibiu, sedinta de negociere 
directa pentru vanzarea activului 
industrial- fabrica de constructii 
metalice realizate prin sudura 
sau prelucrari mecanice de inalta 
precizie, situat in Loc.Sarata 
nr.131A, nr.131B si nr.131C, Jud.
Bistrita Nasaud, activ constand 
in: -Teren extravilan arabil in 
suprafata de 4.400mp, identificat 
in CF nr.59615 (nr.CF vechi 18992) 
Bistrita, nr.cadastral 13344; 
-Teren intravilan in suprafata de 
10.001mp, categorie de folosinta: 
curti constructii (2.186mp), arabil 
(4.664mp) si faneata (3.150mp) 
pe care este edificata constructia 
identificata cu numar cadastral 
63369-C1, reprezentand hala 
confectii metalice cu suprafata 
construita de 2.186mp, 
platforma betonata, cai de acces 
betonate, an PIF 2012, structura 
din stalpi si grinzi din beton, 
peretii exteriori din panouri 
termoizolante; -Teren intravilan in 
suprafata de 5.601mp, categorie 
de folosinta: curti constructii 
(3.291mp), arabil (1.244mp) si 
faneata (1.066mp) pe care este 
edificata constructia identificata 
cu numar cadastral 63368-C1, 
reprezentand hala confectii 
metalice cu suprafata construita 
de 2.465mp, an PIF 2015; -Teren 
in suprafata de 291mp, categorie 
de folosinta curte, identificat 
in CF nr.53948 (nr. CF vechi 
17322) Bistrita, nr.cadastral 
10897; -Teren extravilan arabil 
in suprafata de 1.800mp, 
identificat in CF nr.59427 Bistrita, 
nr.cadastral 59427; -Teren 
extravilan arabil in suprafata 
de 1.100mp, identificat in CF 
nr.59428 Bistrita, nr.cadastral 
59428; -Teren intravilan in 
suprafata de 608mp, categorie 
de folosinta curti constructii, 
identificat in CF nr.74477 Bistrita, 
nr.cadastral 74477; -Bunuri mobile 
reprezentand linii de prelucrare, 
echipamente si constructii 
speciale care deservesc 
activitatea fabricii. Pretul de 

si caracteristici tehnice: Numar 
de inmatriculare PH-41-VBO; Serie 
Sasiu ZCFC3584005676583; 
An fabricatie 2007; Capacitate 
cilindrica 2.287 cmc; Putere 
motor 85kW; Combustibil 
motorina; Pret de pornire: 13.074 
lei, exclusiv TVA. 4)Autoutilitara 
IVECO 65 C18 DAILY, avand 
urmatoarele date de identificare 
si caracteristici tehnice: Numar 
de inmatriculare PH-43-VBO;Serie 
Sasiu ZCFC65D0005673215; 
An fabricatie 2007; Capacitate 
cilindrica 2.998cmc; Putere 
motor 130kW; Combustibil 
motorina; Pret de pornire 15.190 
lei, exclusiv TVA. 5)Autoutilitara 
DACIA SD/FSD1K/LOGAN, avand 
urmatoarele date de indentificare 
si caracteristici tehnice: Numar de 
inmatriculare PH-44-VBO; Serie 
Sasiu UU1FSD1K541384010; 
An fabricatie 2009; Capacitate 
cilindrica 1.461cmc; Putere 
motor 50kW; Combustibil 
motorina; Pret de pornire: 5.505 
lei, exclusiv TVA. 6)Autoutilitara 
DACIA SD/FSD1K/LOGAN, avand 
urmatoarele date de indentificare 
si caracteristici tehnice: Numar 
de inmatriculare PH-46-VBO; Serie 
Sasiu UU1FSD1K543748614; 
An fabricatie 2010; Capacitate 
cilindrica 1.461cmc; Putere motor 
50kW; Combustibil motorina; Pret 
de pornire: 5.505 lei, exclusiv TVA. 
7)Autoutilitara DACIA LOGAN, avand 
urmatoarele date de identificare si 
caracteristici tehnice: Numar de 
inmatriculare PH-48-VBO; Serie 
Sasiu UU1FSD1K543148701; 
An fabricatie 2010; Capacitate 
cilindrica 1.461cmc; Putere motor 
50kW; Combustibil motorina. 
Pret de pornire 5.505 lei, exclusiv 
TVA. Modalitatea de vanzare a 
Activelor, propusa de lichidatorul 
judiciar, este vanzarea prin 
licitatie publica, cu strigare in 
urcare, cu respectarea termenelor 
si conditiilor regulamentului de 
vanzare, conform prevederilor 
art.154 si urmatoarele din Legea 
nr.85/2014. Sedintele de licitatie 
vor fi organizate la sediul BDO 
BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, 
din Bucuresti, str.Invingatorilor, 
nr.24, cladirea Victory Business 
Center, et.4, sector 3. Informatii 
suplimentare pot fi obtinute la 
telefon: 021/319.94.76 sau email: 
business.restructuring@bdo.ro.

BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L. desemnata in calitate 
de lichidator judiciar al 

si 06.10.2020, ora 13:00, 
privind urmatorul autoturism: 
Autoturism Hyundai- i30, avand 
urmatoarele date de identificare 
si caracteristici tehnice: Numar 
de inmatriculare PH-60-VBO; Serie 
Sasiu TMADB51SACJ259554; 
An fabricatie 2012; Capacitate 
cilindrica 1.582 cmc; Putere motor 
85kW; Combustibil motorina. 
Cu pretul de pornire de 12.615 
LEI, exclusiv TVA. Modalitatea de 
vanzare a activului, propusa de 
lichidatorul judiciar, este vanzare 
prin licitatie publica cu strigare in 
urcare, cu respectarea termenelor 
si conditiilor regulamentului de 
vanzare, conform prevederilor 
art.154 si urmatoarele din Legea 
nr.85/2014. Sedinta de licitatie 
va fi organizata la sediul BDO 
BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, 
din Bucuresti, str.Invingatorilor, 
nr.24, cladirea Victory Business 
Center, et.4, sector 3. Informatii 
suplimentare pot fi obtinute la 
telefon: 021/319.94.76 sau email: 
business.restructuring@bdo.ro.

Anunt de vanzare autoutilitare, 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei VEBO 
IMPORT EXPORT S.R.L. conform 
Hotararii civile nr.237 din data 
de 21.03.2018, pronuntata in 
Dosarul nr.2799/105/2016, de 
Tribunalul Prahova- Sectia a II-a 
Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal, organizeaza licitatie 
publica, in zilele de 29.09.2020 si 
06.10.2020, ora 11:00, privind cele 
7 (sapte) active descrise mai jos, 
vandute individual, reprezentand 
autoutilitare aflate in proprietatea 
VEBO IMPORT EXPORT S.R.L.: 
1)Autoutilitara IVECO 35 C12 
DAILY, avand urmatoarele date de 
identificare si caracteristici tehnice: 
Numar de inmatriculare PH-20-VBO; 
Serie Sasiu ZCFC3582005638936; 
An fabricatie 2006;Capacitate 
cilindrica 2.286cmc; Putere motor 
85kW; Combustibil motorina; Pret 
de pornire 12.615 lei, exclusiv 
TVA. 2)Autoutilitara IVECO 35 C12 
DAILY, avand urmatoarele date de 
identificare si caracteristici tehnice: 
Numar de inmatriculare PH-42-VBO; 
Serie Sasiu ZCFC3584005749957; 
An fabricatie 2008; Capacitate 
cilindrica 2.287cmc; Putere motor 
85kW; Combustibil motorina; 
Pret de pornire: 13.761 lei, 
exclusiv TVA. 3)Autoutilitara 
IVECO 35 C12 DAILY, avand 
urmatoarele date de indentificare 

ANUNŢ DE LICITAŢIE: MAGISTER 
SPRL Resita, str. Horea, bl. 
A 7, parter, anunta vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
mobil apartinand ROMANCOM 
SRL: Autoturism Fiat Albea, an 
fabricatie 2005, evaluat la suma 
de 650 euro. Bunul se vinde la 50 
% din pretul de evaluare. Licitaţia 
publica va avea loc in data de 
06.10.2020, ora 14.00, urmand 
a se repeta în fiecare zi de marti 
la sediul lichidatorului. Tel 0255. 
213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE: MAGISTER 
SPRL Resita, str. Horea, bl. 
A 7, parter, anunta vânzarea 
prin licitaţie publică deschisă 
a bunurilor mobile apartinand 
Fundatiei pentru Tineret Caras 
- Severin: Centrala termica 
Bongioanni cu arzator Ecoflam 2 
buc - evaluate la suma de 710 euro 
/ buc; Centrala termica electrica 
Ecotermal - evaluată la suma de 
155 euro. Licitaţia publica va avea 
loc in data de 06.10.2020 ora 14 
la 100 % din pretul de evaluare, 
in data de 13.10.2020 ora 14 la 
75 % din pretul de evaluare, in 
data de 20.10.2020 ora 14 la 50 
% din pretul de evaluare. Daca nu 
se valorifica bunurile, lichidatorul 
va organiza in fiecare zi de marti 
licitaţii pornind de la valoarea 
de 50 % din pretul de evaluare. 
0255/ 213468

ANUNŢ DE LICITAŢIE: În calitate 
de lichidator judiciar MAGISTER 
S.P.R.L, cu sediul în Reşiţa, str. 
Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-
Severin, anunţă scoaterea la 
vânzare prin licitaţie publică 
deschisă, a următoarelor bunuri 
mobile aparținând debitorului 
KGB - MESI S.R.L.: - compresor 
Newco cu piston 200L - 17 euro; - 
canapele Madrigal bar - 3 buc - 202 
euro; - scaune Rattan sintetic - 344 
euro; - 3 seturi mobilier exterior 
gradină - 323 euro; - mașină 
dejantat - 181 euro; Deșeuri de 
fier vechi: - mașina spălat auto - 
56 lei; - pompa Hawk ansamblu 
grup - 56 lei. Licitațiile publice se 
organizează la valoarea de 90 
% din preţul de evaluare, pentru 
prima ședință de licitație, potrivit 
hotărârii Adunării creditorilor din 
data de 25.05.2020, iar pentru 
următoarele 5 ședințe, licitațiile 
publice vor porni de la 85 % 
din prețul de evaluare. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
29.09.2020, orele 14:00 şi se 
va repeta în fiecare zi de marţi la 
aceeaşi oră la sediul MAGISTER 
S.P.R.L., relaţii suplimentare şi 
caietul de sarcini se pot obţine de 
la sediul lichidatorului judiciar.

Anunt de vanzare autoturism. 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei VEBO 
IMPORT EXPORT S.R.L. conform 
Hotararii civile nr.237 din data 
de 21.03.2018, pronuntata in 
Dosarul nr.2799/105/2016, de 
Tribunalul Prahova- Sectia a II-a 
Civila, de Contencios administrativ 
si fiscal, organizeaza licitatie 
publica, in zilele de 29.09.2020 

și Securității în Muncă și PSI 
-Deținerea unui certificat de 
calificare pentru meseria de 
fochist pentru cazane de joasă 
presiune, acreditat ISCIR. -Nu se 
solicită vechime. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -24.09.2020- 
09.10.2020: termenul pentru 
depunerea dosarelor se face la 
Școala Gimnazială de Arte nr.4, 
str.Maica Domnului nr.61-63, 
sector 2, Serviciul Secretariat, în 
intervalul orar 10.00-16.00, cu 
programare telefonică în prealabil, 
la numărul 0721.903.153. -19 
octombrie 2020 probă scrisă 
ora 10,00 va avea loc la sediul 
Școlii Gimnaziale de Arte nr.4; -20 
octombrie 2020 proba practică 
în intervalul orar 10,00-13.00 va 
avea loc la sediul Școlii Gimnaziale 
de Arte nr.4; -20 octombrie 2020 
interviul în intervalul orar 13.30-
16.00 va avea loc la sediul Școlii 
Gimnaziale de Arte nr.4; Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Școlii Gimnaziale de Arte 
nr.4, telefon 021/242.14.50, sau 
0721.903.153, în intervalul 10.00-
16.00, luni-vineri.

Sectia de Stiinte Medicale a 
Academiei Romane scoate la 
concurs postul de:-Director gradul.
II la Institutul de Antropologie 
"Francisc I.Rainer". Cerintele 
pentru ocuparea postului si actele 
necesare pentru dosarele de 
concurs sunt afisate la sediul si 
pe site-ul Academiei Romane la 
rubrica:Evenimente. Dosarele se 
depun la Registratura Academiei 
Romane in termen de:30 de zile 
de la data publicarii anuntului. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la:secretarul comisiei de 
concurs, telefon: 021.212.86.61/ 
021.212.86.40/146 si 
0720.554.682.

Secția de Științe Biologice din 
cadrul Academiei Române, 
organizează în condiţiile legii 
752/2001 și legii 319/2003 și a 
regulamentului propriu, concurs 
pentru ocuparea postului de 
director gr.II al Institutului de 
Biologie. Concursul va avea loc în 
zilele de 10 și 11 noiembrie, a.c., 
la sediul din Academia Română, 
București, Calea Victoriei 125. 
Cerințele postului pe site www.
acad.ro/„Resurse umane-Unități 
de cercetare". Dosarele de 
concurs se primec până la data de 
26.10.2020, ora 15.00. Detalii la 
tel/fax 021.650.40.10.

licitatii

ANUNŢ DE LICITAŢIE: MAGISTER 
SPRL Resita, str. Horea, bl. 
A 7, parter, anunta vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
apartinand Helix NBS SRL - Teren 
intravilan in suprafata totala 
de 16.293 mp situat in Bocsa. 
Conform hotararii adunarii 
creditorilor, licitatia porneste de 
la pretul de 6.052 euro. Licitaţia 
publica va avea loc in data de 
06.10.2020, ora 14, urmand a 
se in fiecare zi de marti la sediul 
MAGISTER SPRL. Relatii 0255. 
213468.

adeverinţă privind vechimea în 
muncă; - cazier judiciar; - buletin/
carte de identitate; - adeverinţă 
medicală, eliberată de medicul 
de familie, care să ateste starea 
de sănătate, respectiv că este 
apt pentru angajare (pentru 
angajații din cadrul Institutului 
Fișă de aptitudini eliberată de 
o unitate medicală de medicina 
muncii); - alte documente care 
atestă îndeplinirea condițiilor de 
participare, conform anexei nr. 
1 la Regulament; - recomandare 
de la locul de muncă din care 
să rezulte profilul profesional şi 
moral (pentru candidații din afara 
instituției); - oferta managerială 
privind planul de dezvoltare 
instituțională, specific activității 
postului scos la concurs. Pentru 
documentele depuse în copie se 
vor prezenta și originalele în ziua 
concursului. Probele de concurs: 
- ofertei manageriale privind 
planul de dezvoltare instituțională, 
specific activității postului scos 
la concurs și susținerea interviu. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul INCDS ,,Marin Drăcea", 
loc. Voluntari, Bdul. Eroilor, 
nr. 128, jud. Ilfov. Depunerea 
contestațiilor se poate face în 
termen de trei zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor concursului. 
Înscrierea şi depunerea dosarelor 
pentru concurs se face până 
la data de 16.10.2020, orele 
14:00 la sediul INCDS "Marin 
Drăcea", Fax: 021/350.32.45; tel: 
021/350.32.38; 021/350.32.40; 
și până la ora 23:59 pe e_
mail: icas@icas.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la 
Birou Organizare Resurse Umane, 
tel 021/350.32.38/int.123, 138, 
și pe site-ul www.icas.ro. 

SC DRİSTOR EXCHANGE SRL 
angajeaza Verificator bani-1 post.
Cerinte de ocupare a postului: 
studii medii.Aşteptam CV la adresa 
de e-mail:dristor.exchange@
yahoo.com

SC KRANZ EUROCENTER SRL 
angajeaza MACARAGIU, pentru 
macara-turn, cu atestat si 
experienta. Santierul se afla in 
BUCURESTI. Oferim cazare si 
salarii atractive! Relatii la telefon 
0752.107.853 sau 0747.492.311.

SC STIL GARDEN,cu sediul 
in Afumati, Ilfov, angajeaza 1 
gradinar si un muncitor plantatii 
si amenajari zona verde. 
Tel:0740.241.188

Scoala Gimnazială de Arte 
nr.4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului 
CONTRACTUAL VACANT de 
muncitor I cu atribuții de fochist. 
Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -Studii medii/ liceale/ 
școală profesională; -Abilități de 
relaționare-comunicare cu întreg 
personalul unității de învățământ; 
-Cunoștiințe și abilități practice 
în domeniile: instalații termice și 
sanitare, tâmplărie și electricitate. 
-Cunoștiințe în domeniul Sănătății 

aGenŢii de publicitate cOlabOratOare

firma adresa telefOn

1 st. Klass international bucurești, calea 13 septembrie 126, bl.p34, 0723.132.214
 parter (magazin), sect. 5
sc Genin media srl bucurești, str. valea lui mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391
   0722.609.887
casa de presă şi editură tribuna sibiu, str. George coşbuc nr. 38 0269.211.281
indicativ media srl bucurești, str. nicolae teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53  
  0744.10.15.12
manpres distribution bucurești, p-ța presei libere nr. 1, corp c 021.314.63.39
 parter, camera 11, sect. 1
maxim servcomex intermed bucurești, bd. carol i nr. 66 021.314.52.10
profesional Global press bucurești, bd. magheru nr. 32-36, anexa e, ap. 1 0721.213.403
 bucurești, b-dul dimitrie cantemir nr. 16 021.301.99.45
metropolitan craiova, str. madona dudu bl. 8, (incinta asirOm) 0768.441.133
maxpress adv srl  0721.080.810
paper Ganet bucurești, str. braşov nr. 21 021.746.57.62


