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post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiții specifice
de participare la concurs: -studii:
studii superioare de specialitate
-vechime efectivă în domeniu 3 ani;
-Cunoștințe avansate de operare pe
calculator: Word și Excel -Cunoștințe
de contabilitate bugetară, cunoștințe
de legislație financiar contabilă în
instituții publice, utilizare programe
de contabilitate bugetară. Data, ora
și locul de desfăsurare a concursului:
Proba practică:- 26.10.2018, ora
800, la sediul unitătii. Proba de
interviu:- 26.10.2018, ora 1300, la
sediul unitătii. Data limită pană la
care candidații vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afișare, la sediul Colegiului
”Anghel Saligny” Tulcea. Date contact:
www.gsastl.ro; telefon secretariat:
0240534238, 2. Denumirea postului:
paznic -1 post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiții
specifice de participare la concurs:
-studii: 10 clase/liceu; -să fie atestat
profesional conform Legii 333/2003
(certificat calificare agent pază,
atestat agent pază și protecție)
-vechime în domeniu: 3 ani. Data, ora
și locul de desfăsurare a concursului:
Proba scrisă:- 26.10. 2018 ora 8,00,
la sediul unitătii. Proba de interviu:26.10.2018, ora 1300, la sediul
unitătii. Data limită pană la care
candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
de la afișare, la sediul Colegiului
”Anghel Saligny” Tulcea. Date contact:
www.gsastl.ro; telefon secretariat:
0240534238, Denumirea postului:
îngrijitor -1 post vacant contractual
pe perioadă nedeterminată. Condiții
specifice de participare la concurs:
-studii: 10 clase/liceu; -curs de
instruire privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igiena. Data, ora și
locul de desfăsurare a concursului:
Proba scrisă:- 29.10. 2018 ora 8,00,
la sediul unitătii. Proba de interviu:29.10.2018, ora 13:00, la sediul
unitătii. Data limită pană la care
candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
de la afișare, la sediul Colegiului
”Anghel Saligny” Tulcea. Date contact:
www.gsastl.ro; telefon secretariat:
0240534238. (71079)
COLEGIUL Naţional “Ion Luca
Caragiale” cu sediul în: Municipiul
Ploiești, strada Gheorghe Doja, nr. 98,
județul Prahova organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
aprobat prin H.G. 286/2011, modificat
şi completat de H.G. 1027/2014.
Denumirea postului: un post vacant
contractual de îngrijitor. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: 8 clase; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 2 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Proba practică: 26.10.2018, ora
9.00, la sediul instituției. Proba de
interviu: 26.10.2018, ora 10.30, la
sediul instituției. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrătoare de la afișare, respectiv
05.10.2018-18.10.2018 între orele
9.00–13.00, la sediul instituției.
Persoană de contact: Pițu Mădălina
Ileana, tel. 0770750518, email:
pitumadalinaileana@gmail.com.
(71101)
COLEGIUL Național ”Simion Bărnuțiu”
cu sediul în Șimleu Silvaniei,
strada 1 Decembrie 1918, nr. 49/B,
județul Sălaj organizează concurs
pentru
ocuparea
următoarelor
posturi vacante aprobate prin H.G.
286/2011, modificată şi completată
de H.G. 1027/2014. Denumirea
posturilor: îngrijitor curățenie –1
post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată; muncitor calificat
–0,5 post vacant contractual pe
perioadă nedeteminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: generale/medii;

-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: nu
se solicită. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
practică: 26.10.2018, ora 9:00, la
sediul instituției. Proba interviu:
29.10.2018, ora 12:00, la sediul
instituției. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de
la afișare, la sediul instituției. Date
contact: tel:0260678235 (71002)
COLEGIUL Tehnic Henri Coandă,
judeţul Tulcea cu sediul în Tulcea,
strada Tineretului nr. 2, CIF 4705489,
organizează concurs pentru ocuparea
următoroarelor posturi contractuale
vacante aprobat prin H.G. 286/2011,
modificată şi completată de H.G.
1027/2014, în cadrul instituţiei.
-paznic -post contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiții specifice
de participare la concurs: Studii
–medii; Vechime în specialitatea
postului -1 an. Data concursului:
-proba scrisă: -26.10.2018, ora
10:00; -Interviul: –26.10.2018, ora
13:00. Locul de desfașurare: -Colegiul
Tehnic Henri Coandă Tulcea. Data
limită de depunere a dosarului de
concurs:
19.10.2018.
Celelalte
informații referitoare la organizarea
și desfășuraea concursului, condițiile
de participare, tematica și bibliografia
se afisează la sediul unității, pe siteul
unității și posturi@gov.ro. (71089)
Compania Swat Force Internațional
angajează agenți de securitate atât
bărbați cât și femei pentru pază centre
comerciale și altfel de activități. Dacă
încă nu sunteți calificați această
o puteți obține în cadrul societății
noastre. Nu avem întârzieri salariale.
Persoanele care optează pentru
acest post trebuie să fie disciplinate,
vigilente, responsabile, punctuale. Toți
angajații beneficiază de forme legale
de angajare iar salariul este destul
de atractiv. Programul este în funcție
de obiectivul în care veți fi încadrat.
Avem nevoie de personal pentru
orașele București, Ilfov. Angajăm
personal și asigurăm transport dacă
într-o zonă există mai mult de 20 de
persoane care își exprimă dorință
de a colabora cu noi. Persoane de
contact din cadrul companiei: Viorel
Fronea: 0731.355.558; Şerban
Cristian: 0734.222.064; Croitoru
Eugen: 0725.443.344; Lucian Miu:
0731.355.551; George Constantin:
0730.073.087. (68643)
Companie internaţională angajează
conducător auto, categoria B,
experienţă minimum 5 ani, limba
engleză, domiciliul stabil în Bucureşti,
ţinută agreabilă. Trimiteti CV la E-mail:
secretary@itaco.ro, resurse.umane@
itaco.ro (71077)
COMUNA COLIBAȘI cu sediul în
Colibași, strada Principală, nr. 86,
județul Giurgiu în baza legii 188/1999,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant pentru
funcție publică: Inspector clasa I grad
profesional asistent Compartimentul:
SPCLEP Condiții specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 1 an. Data, ora și
locul de desfăsurare a concursului:
Probă scrisă: 08.11.2018, ora
10,00, la sediul instituției. Interviu:
09.11.2018, ora 10,00 la sediul
instituției. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în termen de
20 zile de la data publicării anunțului
în Monitorul Oficial. Date contact:
Primăria comunei Colibași, tel/fax
0246227111, email clcolibasi@yahoo.
com, Mihai Elena, secretar. (70993)
COMUNA Măneciu cu sediul în:
comuna Măneciu sat Gheaba, nr. 273,
județul Prahova, organizează concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante, conform H.G. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare;
Denumirea posturilor: a) 1post de șef
birou în cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public și Privat. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:2 ani;
-cunoștințe operare PC: nivel mediu.
b) 1post de inspector, gradul I în cadrul
Compartimentului Arhivă și IT. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului:5
ani; -cunoștinte operare PC nivel
superior atestate printr-o diplomă de
studii superioare de lungă sau scurtă
durată.. c) 2 posturi de muncitor
calificat în cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public
și Personal de Intreținere. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii generale în
domeniul construcții civile ( certificat
de calificare pentru meseria de zidar,
faianțar); -nivelul studiilor: studii
generale (certificat de calificare pentru
meseria de instalator instalatii sanitare
și termice); -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării posturilor:5
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 26.10.2018,
ora 9:⁰⁰, la sediul instituţiei pentru
postul de șef birou în cadrul Biroului
Administrarea Domeniului Public și
Privat și postul de inspector, gradul I
în cadrul Compartimentului Arhivă și
IT. Proba practică: 26.10.2018, ora
9:⁰⁰, la sediul institutiei pentru cele 2
posturi de muncitor calificat în cadrul
Compartimentului
Administrarea
Domeniului Public și Personal de
Intreținere. Proba interviu: 29.10.2018,
ora 9:⁰⁰, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la publicare. Date
contact: Filipoiu Ionela Mădălina. tel:
0768197806. (71038)
CONSILIUL Local Unguriu –Serviciul
Apa Canal, cu sediul în Unguriu,
Șoseaua Brașovului, nr. 122 ,
județul Buzău, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei contractuale
vacante de muncitor calificat.
Concursul se va desfăşura la sediul
Consiliului Local Unguriu –Serviciul
Apa Canal, astfel: Proba scrisă:
26.10.2018, ora 10.00; Interviul
în data de 29.10.2018, ora 16.00
Condiţiile generale de participare
la concurs: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la
art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru
aprobarea
Regulamentului-cadru,
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice: - studii medii
absolvite; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului:
nu se solicită; -certificat de calificare
profesională instalator instalatii
tehnico-sanitare Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare
şi se vor depune la sediul Consiliului
Local Unguriu –Serviciul Apa Canal
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a. Informaţii suplimentare privind
condiţiile de participare la concurs
și bibliografia se pot obţine la sediul
Consiliului Local Unguriu –Serviciul
Apa Canal, telefon 0755130701 .
(70442)
DEM ELECTRONICS SRL angajeaza 1
manipulant marfuri cod COR 933303,
1 lucrator comercial cod COR 522303
si 1 comisioner cod COR 962103.
Relatii pentru depunerea CV-urilor la
tel: 0769.688.802 (71274)

DIRECT TRANSPORT SRL cu sediul
in Fratesti, sat Remus, angajeaza
comisioner. Relatii la telefon
0756.988.722. (70789)
FINECO INSOLVENCY SPRL, in calitate
de lichidator judiciar al Ecolact
Prod SRL, organizeaza selectie
de oferte pentru angajare expert
contabil – persoana fizica autorizata
sau societate specializata de
contabilitate, in vederea reconstituirii
si tinerea evidentei contabile
complete pentru societatea Ecolact
Prod SRL - in faliment, CUI 17424426.
Ofertele vor fi transmise pana la data
de 19.10.2018, ora 17:00. Informatii
suplimentare pot fi obtinute la
numarul de telefon 021.335.00.18
sau e-mail office@finecoinsolvency.
ro. (71494)
GRĂDINIŢA cu Program Prelungit
“Căsuţa poveştilor” cu sediul în ClujNapoca, strada Bucureşti, nr. 22,
județul Cluj, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant aprobat prin H.G. 286/2011,
modificată şi completată de H.G.
1027/2014. Denumirea postului:
Îngrijitoare. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii; -vechime în
specialitate
studiilor
necesare
ocupării postului: nu se solicită.
Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă:
26.10.2018, ora 8:30, la sediul
instituţiei. Proba practică: 29.10.2018,
ora 8:30, la sediul instituţiei. Proba
interviu: 26.10.2018, ora 12:00, la
sediul instituţiei. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
18.10.2018 la sediul din strada Parcul
Feroviarilor nr. 1A, loc. Cluj-Napoca.
Date contact: Colcer Oana-Veronica,
director, tel: 0264/433007, email:
grad_casutapovesilor@yahoo.com .
(70863)
GRĂDINITA Cu Program Prelungit
“Lumea Prichindeilor” cu sediul în
Câmpia Turzii, strada Parcului, nr.
14, județul Cluj organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant: administrator financiar
cu 0,5 normă aprobat prin H.G.
286/2011, modificată şi completată
de H.G. 1027/2014. Denumirea
postului: administrator financiar
–0,5 normă. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 3 ani și 1
an în sistem bugetar învățământ.
Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: 26.10.2018, ora
9, Grădinița cu Program Prelungit
”Lumea
Prichindeilor”
Câmpia
Turzii, str. Parcului, nr. 14. Proba
scrisă: 26.10.2018, ora 9, la sediul
instituţiei. Proba interviu: 26.10.2018,
ora 12:30, la sediul instituţiei. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 17.10.2018 zile de
la afişare, la sediul instituţiei. Date

contact: Sârbu Maria –secretar tel:
0264366750,0740297664. (71108)
GRĂDINIŢA cu Program Prelungit
,,Toldi” cu sediul în Salonta,
strada Republicii, nr. 2, județul
Bihor organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant
de îngrijitoare, 0,5 normă, aprobat
prin H.G. 286/2011, modificată şi
completată de H.G. 1027/2014.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: 3 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: 26.10.2018,
ora 9, la sediul instituţiei. Proba
practică: 26.10.2018, ora 11, la sediul
instituţiei. Proba interviu: 26.10.2018,
ora 13, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afisare, la sediul
instituţiei. Date contact: Grădinița cu
Program Prelungit ,,Toldi” Salonta, str.
Republicii, nr. 2, tel: 0259371521.
(71094)
Hotel 5*, situat in zona Dorobanti,
angajeaza
cameriste.
Cerinte
obligatorii: persoana cu prezenta
placuta, caracter agreabil, harnica, cu
putere de munca, punctuala. Pentru
informatii suplimentare sunati la
0758.105.328. (71164)
IGR organizează concurs pentru
ocuparea unui post de asistent de
cercetare în fizică (fizician), proba
scrisă va fi în data de 07.11.2018,
ora 10.00, interviul va fi în data de
09.11.2018, ora 10.00. Dosarele
de înscriere se depun la sediul IGR
până la data de 05.11.2018, orele
15.00. Informaţii suplimentare:
031.403.34.10. (71465)
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI
INGINERIE
NUCLEARĂ
“HORIA
HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN
ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV,
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU
OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI
ÎN CADRUL PROIECTULUI EXTREME
LIGHT INFRASTRUCTURE - NUCLEAR
PHYSICS (ELI–NP): 5 POSTURI
DE
ASISTENT
POSTDOCTORAL
DE CERCETARE ŞI 10 POSTURI
DE ASISTENT DOCTORAL DE
CERCETARE
(DOCTORAND)
ÎN
DOMENIILE FIZICĂ NUCLEARĂ, FIZICA
LASERILOR ŞI DOMENII CONEXE.
DESCRIEREA POSTURILOR, PROFILUL
CANDIDAŢILOR ŞI REGULAMENTELE
DE SELECŢIE SE GĂSESC PE SITEUL PROIECTULUI ELI-NP www.
eli-np.ro. CANDIDAŢII VOR DEPUNE
APLICAŢIILE LA SEDIUL IFIN-HH DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
ÎN TERMEN DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU
DATA DE 04 OCTOMBRIE 2018, DATA
PUBLICĂRII ANUNŢULUI. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE
LA ADRESA DE E-MAIL: human.
resources@eli-np.ro. (71343)
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI
INGINERIE
NUCLEARĂ
“HORIA

HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN
ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV,
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU
OCUPAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI
EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE
- NUCLEAR PHYSICS (ELI–NP) A 10
POSTURI INGINERI (FIZICĂ, LASERI,
ELECTRONICĂ,
AUTOMATICĂ,
INFORMATICĂ, INSTRUMENTAŢIE ŞI
CONTROL), 10 POSTURI FIZICIENI
(ACCELERATOARE
PARTICULE,
LASERI, MECANICĂ, OPTICĂ), 10
POSTURI INGINERI DEBUTANȚI,
PRECUM ŞI 10 POSTURI TEHNICIAN.
DESCRIEREA POSTURILOR, PROFILUL
CANDIDAŢILOR ŞI REGULAMENTELE
DE SELECŢIE SE GĂSESC PE SITEUL PROIECTULUI ELI-NP www.
eli-np.ro. CANDIDAŢII VOR DEPUNE
APLICAŢIILE LA SEDIUL IFIN-HH DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
ÎN TERMEN DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU
DATA DE 04 OCTOMBRIE 2018, DATA
PUBLICĂRII ANUNŢULUI. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE
LA ADRESA DE E-MAIL: human.
resources@eli-np.ro. (71345)
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI
INGINERIE
NUCLEARĂ
“HORIA
HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN
ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV,
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU
OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI
ÎN CADRUL PROIECTULUI EXTREME
LIGHT INFRASTRUCTURE – NUCLEAR
PHYSICS (ELI – NP): 5 POSTURI DE
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GR. I, 5
POSTURI DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC
GR. II, 5 POSTURI DE CERCETĂTOR
ŞTIINŢIFIC GR. III, 5 POSTURI
DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC ÎN
DOMENIILE FIZICĂ NUCLEARĂ, FIZICA
LASERILOR ŞI DOMENII CONEXE.
DESCRIEREA POSTURILOR, PROFILUL
CANDIDAŢILOR ŞI REGULAMENTELE
DE SELECŢIE SE GĂSESC PE SITEUL PROIECTULUI ELI-NP www.
eli-np.ro. CANDIDAŢII VOR DEPUNE
APLICAŢIILE LA SEDIUL IFIN-HH DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE
ÎN TERMEN DE 30 ZILE, ÎNCEPÂND CU
DATA DE 04 OCTOMBRIE 2018, DATA
PUBLICĂRII ANUNŢULUI. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE
LA ADRESA DE E-MAIL: human.
resources@eli-np.ro. (71342)
LICEUL de Arte “Aurel Popp” cu sediul
în Satu Mare, piața Jean Calvin nr.
10, județul Satu Mare organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post vacant aprobat prin H.G.
286/2011, modificată şi completată
de H.G. 1027/2014. Denumirea
postului: Adimistrator patrimoniu.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: Superioare
(specializare Marketing); -vechime
în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani (minim 2 ani
funcție de conducere). Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 26.10.2018, ora 9.00,
la sediul instituţiei. Proba interviu:
29.10.2018, ora 9,00, la sediul
instituţiei. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs: 14.10.2018. Date
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