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marþi, 26 iunie 2018

Spitalul Clinic Cãi Ferate Cluj-Napoca,
cu sediul în Cluj-Napoca str. Republicii nr. 18, organizeazã concurs/ examen pentru
urmãtoarele posturi vacante în urma aprobãrii Comitetului Director.

Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASÃ — SEA COMPLET S.A.
angajeazã:
• MUNCITOR REVIZII ªI VERIFICÃRI în Cluj-Napoca, Turda, Bistriþa, Baia Mare, Zalãu
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ºcoalã profesionalã sau ºcoalã de arte ºi meserii,
specializarea petrol ºi gaze/ instalaþii/ construcþii civile ºi industriale sau curs de calificare de
instalator gaze naturale. Experienþã minim 1 an în instalaþii de gaze naturale. Permis de
conducere categ. B.
• MUNCITOR INSTALAÞII TERMICE ªI GAZ în Zalãu
Candidatul ideal: Absolvent de liceu sau ºcoalã de arte ºi meserii, specializarea petrol ºi
gaze/ instalaþii, cu calificare de instalator în domeniul gazelor naturale. Experienþã minim 1
an în instalaþii. Permis de conducere ctg.B.
• TEHNICIAN MENTENANÞÃ în Bistriþa ºi Satu Mare
Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profil tehnic). Experienþã minim 2
ani în domeniul montãrii, punerii în funcþiune, mentenanþei centralelor termice. Deþinerea
autorizaþiei ISCIR RSL-IMPS constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.
• RESPONSABIL VERIFICÃRI TEHNICE PERIODICE în Dej, Turda, Bistriþa ºi Baia Mare
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profil tehnic). Experienþã minim 2 ani în
domeniul gazelor naturale ºi al aparatelor de încãlzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deþinerea
autorizaþiei ISCIR RVT constituie avantaj Permis de conducere categ. B.
• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRÃRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii medii finalizate, profil tehnic. Experienþã minim 2 ani în domeniul
tehnic. Deþinerea autorizaþiei ISCIR RSL constituie avantaj. Cunoºtinþe operare IT foarte bune
(MS Office). Permis de conducere categ. B.
• AGENT VÂNZÃRI în Cluj-Napoca, Dej, Bistriþa, Zalãu
Candidatul ideal: Studii medii sau superioare. Experienþã minim 3 ani în vânzarea de
servicii cãtre clienþi rezidenþiali/non-rezidenþiali. Deprinderi utilizare MS Office. Permis de
conducere ctg. B.
Compania va suporta costurile legate de obþinerea autorizãrii ANRE pentru Instalator ºi ISCIR,
pentru celelalte poziþii menþionate mai sus.
Dacã îndeplineºti criteriile ºi vrei sã faci parte dintr-o companie puternicã, te invitãm sã ne
trimiþi CV-ul pânã la data de 15.07.2018, prin poºtã la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului nr.40,
550112, sau pe adresa de e-mail:
ionela.muresan@seacomplet.ro
Persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
Persoanã de contact: Ionela Mureºan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro
(41371)

ROSAL GRUP S.A., cu sediul în Bucureºti, str.
Turturelelor, nr. 11 A, Modul 15, Sector 3, nr. de ordine
în Registrul Comerþului J40/ 8222/ 1994, având cod unic
de înregistrare RO 6089555, prin Sucursala Cluj-Napoca,
cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Gârbãu, nr. 12, jud.
Cluj, înregistrat în Registrul Comerþului sub nr. J12/ 3510/
2005, titular al proiectului „Amenajare punct de colectare/
tratare deºeuri provenite din colectarea selectivã (deºeuri
reciclabile)” propus a fi realizat în Cluj-Napoca, str.
Platanilor nr. 17, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Cluj, de a nu
solicita efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã ºi continuarea
procedurii privind emiterea aprobãrii de dezvoltare
pentru proiectul „Amenajare punct de colectare/tratare
deºeuri provenite din colectarea selectivã (deºeuri
reciclabile)” propus a fi realizat în Cluj-Napoca, str.
Platanilor nr. 17.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea
Dorobanþior nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni–joi între
orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00- 12.00 precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de
02.07.2018.
(CP 89)

(CC199)

Nr. Funcþie
crt.
1. Portar
2. Asistent medical
debutant generalist
3. Infirmier

Nivel
studii
G
PL
G

Locul de desfãºurare
a activitãþii
Serviciul Administrativ
Ambulatoriul de
Specialitate Cluj
Secþia Clinicã de
Chirurgie Generalã

Vechime
necesarã
Fãrã vechime
Fãrã vechime
Fãrã vechime

Proba scrisã va avea loc în data de 23 iulie 2018 cu începere la ora 10. Interviul/
proba practicã, se va desfãºura în termen de 5 zile de la proba scrisã respectiv, în data
de 27 iulie 2018 cu începere de la ora 10, la sediul Spitalului Clinic Cãi Ferate ClujNapoca din str. Republicii nr. 18, municipiul Cluj-Napoca.
Dosarul pentru înscrierea la concurs se depune pânã la data de 13 iulie 2018 ora 12,
la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic Cãi Ferate Cluj-Napoca
Persoana de contact pentru orice informaþii privind concursurile anunþate, este
doamna Fãrcaº Adelina referent de specialitate la Serviciul Resurse Umane Salarizare
telefon: 0264.599.597 int. 272.
(42303)

Agenþia de publicitate
a ziarului FÃCLIA de Cluj
preia anunþuri de publicitate
(licitaþii, citaþii, vînzãri, pierderi,
matrimoniale, diverse),
ºi în ziarul ADEVÃRUL.
Vã aºteptãm la sediul din Cluj-Napoca,
str. Clinicilor nr. 33.
Informaþii la telefon
0264-450.707;
0788-476.727 ºi 0788-307.324.

PRIMÃRIA COMUNEI PLOSCOª, JUDETUL CLUJ,
cu sediul în localitatea PLOSCOª nr. 50, judeþul Cluj,
organizeazã concurs conform Legii nr. 188/1999
pentru ocuparea funcþiei publice vacante, de:

DIVERSE

• BÃNCILÃ MIHAIÞÃ NARCIS
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
- consilier clasa I, grad profesional debutant- de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Cluj în cadrul
Compartimentul agricol-Registrul agricol
procedurii de evaluare adecvatã,
Concursul se va desfãºura astfel:
de a nu solicita parcurgerea
- Proba scrisã în data de 26 iulie 2018 ora 10
- Data si ora interviului vor fii anunþate dupa proba celorlalte etape ale procedurii de
evaluare adecvatã pentru
scrisã.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã proiectul “Construire casã de
vacanþã, acces, împrejmuire,
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, branºamente ºi racorduri la
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu reþelele de utilitãþi urbane”
diplomã de licenþã în domeniul Agricol; Facultatea de propus a fi realizat în com.
Mãrgãu, sat Rãchiþele, cãtun
Agriculturã- Specializarea Agriculturã; Facultatea de
Doda Pilii, nr. 328E, jud. Cluj.
Horticulturã– Specializarea Mãsuratori Terestre si
Informaþiile privind proiectul
Cadastru.
propus pot fi consultate la sediul
- vechime: farã vechime.
APM Cluj, Calea Dorobanþilor,
Candidaþii vor depune dosarele de participare la nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în
concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunþului zilele luni-joi între orele 9–14 ºi
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul PRIMÃRIEI vineri între orele 9–12.
COMUNEI PLOSCOª, Judetul Cluj.
Observaþiile publicului se primesc
Relaþii suplimentare la sediul: PRIMÃRIEI COMUNEI zilnic la sediul APM Cluj în zilele
PLOSCOª, JUDETUL CLUJ persoana de contact: BARANGÃ luni-joi între orele 9–14 ºi vineri
LENUÞA
telefon:
0371.324.975
E-mail: între orele 9–12. (42336)
ploscos.primaria@yahoo.com.
• În conformitate cu O.U.G.
195/ 2005 privind protecþia
mediului, aprobatã prin Legea
265/ 2006, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi Ord.
1798/2007, SC DANPET FOREST
SRL
anunþã începerea
demersurilor în vederea
obþinerii autorizaþiei de mediu
pentru obiectivul “Exploatare
forestierã” în regiunea Nord Vest
- Cluj, Bihor. Eventualele
sugestii ºi reclamaþii se vor
depune la sediul APM Cluj, Calea
Dorobanþilor, nr. 99, în zilele de
luni: 8,30- 18,30, marþi, miercuri,
producþie, montare rapidã, garanþia lucrãrii efectuate, consultanþã si service joi: 8,30- 16,30, vineri 8,3014,00. (41639)
Atelier: str. Orãºtiei nr. 10; Tel: 0752.198.771; 0744.930.379

• În conformitate cu O.U.G.
195/2005 privind protecþia
mediului, aprobatã prin Legea
265/2006, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi Ord.
1798/2007, SC NADENKA SRL
anunþã începerea demersurilor
în vederea obþinerii autorizaþiei
de mediu pentru obiectivul
“Spãlãtorie auto” din localitatea
Turda, str. Calea Victoriei nr.
35, jud. Cluj. Eventualele
sugestii ºi reclamaþii se vor
depune la sediul APM Cluj,
Calea Dorobanþilor nr. 99, în
zilele de luni între orele 9.0016.30, marþi-joi între orele 9.0014.00, vineri 9.00-12.00.
(42339)
• BARTA MIHAELA ELENA
pentru SC ROMBALCANIKA
INVEST SRL-D, în calitate de
titular anunþã publicul interesat
asupra declanºãrii etapei de
încadrare, conform HG 1076/
2004, în vederea obþinerii
avizului de mediu pentru ,,PUD
- Construire platformã betonatã
în vederea amplasãrii unei staþii
de alimentare GPL tip Skid
suprateran amplasat în Câmpia
Turzii, str. Luncii, nr. 14, judeþul
Cluj”. Prima versiune a planului
poate fi consultatã la sediul
Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Cluj, str. Dorobanþilor
nr. 99 ºi la sediul titularului/
proiectantului, Câmpia Turzii,
str. Laminoriºtilor, nr 38/
Câmpia Turzii, str. Decebal, nr.
26, din data de 26.06.2018,
între orele 8.00-14,00. Publicul
interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii,
pânã în data de 13.07.2018, la
APM Cluj, Calea Dorobanþilor
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax
0264-412.914,
e-mail:
office@apmcj.anpm.ro, în zilele
de luni-vineri, între orele 8,00 14,00. (42333)

PIERDERI
• OLARIU DOREL ILIE
PERSOANÃ
FIZICÃ
AUTORIZATÃ, RO32432945,
declarã pierdut certificat
constatator cu activitãþi
desfãºurate la beneficiar ºi/ sau
înafara sediilor proprii emis de
ONRC Cluj la data de
25.11.2013. Se declarã nul.
(4062503)

