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OFERTE SERVICIU
l YSIIEA.RO recruteaza personal 
pentru packhouse si culegatori 
sezonieri sau pe termen lung 
pentru ferme de ciuperci, salata, 
capsuni, fructe moi, praz din 
Anglia. Plecari intregul an! 
Detalii: 0724082270, 0748702150.

l SC Densel 17 Transporter cu 
sediul in Arad, angajeaza soferi 
profesionisti pentru comunitate. 
CV-urile se trimit la densel17trans-
porter@yahoo.com. Informatii 
suplimentare tel; 0749373858.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi  marfă 
(prelată) pe teritoriul Germaniei. 
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna. 
Contract german, concediu, dispe-
cerat în limba română. Așteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@
ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în 
localitatea Petroșani, judeţul 
Hunedoara, angajează Agent de 
vânzări, cunoscător de limba 
română, engleză începător, rusă 
avansat și să deţină cunoștinţe 
minime în domeniul stomatologiei 
și tehnicii dentare. Relaţii la tel: 
0727.099807.

l Comuna Ghidfalău, cu sediul în 
localitatea Ghidfalău, str.Princi-
pală, nr.108, judeţul Covasna, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante: 1.Numele funcţiei: consi-
lier II (S) în Compartimentul 
Financiar-contabil, impozite și 
taxe. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: -studii de specialitate: 
studii superioare, într-una din 
domeniile: contabilitate, economie, 
finanțe, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -vechimea 
necesară: min.6 luni în speciali-
tatea studiilor absolvite; -cunoș-
tinţe de operare/programare pe 
calculator (necesitate și nivel): 
Word, Excel, Internet, nivel 
mediu. 2.Numele funcţiei: consilier 
debutant (S) în Compartimentul 
Cultură și informare cetățeni. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-studii de specialitate: studii supe-
rioare, în domeniul administrației 
publice absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -vechimea 
necesară:-; -cunoștinţe de operare/
programare pe calculator (necesi-

tate și nivel): Word, Excel, 
Internet, nivel mediu; -Proba 
scrisă în data de 02 iulie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
03 iulie 2018, ora 11.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
I I I -a ,  l a  sed iu l  Pr imăr ie i 
Ghidfalău. Relaţii suplimentare la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Ghidfalău, persoană de contact: 
D o m o k o s  E r i k a ,  t e l e f o n : 
0745.296.073, fax: 0267.353.787, 
e-mail: comunaghidfalau@yahoo.
com.

l Apa Nova București- electri-
cian. Candidatul ideal: studii: 
învățământ minim obiligatoriu/
Medii, calificare: electrician, expe-
riență: minim 1 an. Responsabili-
tăți: efectuarea de manevre în 
instalațiile electrice și electromeca-
nice pentru asigurarea funcțio-
nării stațiilor de pompare, 
executarea de lucrări de întreți-
nere specifice instalațiilor de la 
stațiile de pompare, efectuarea de 
intervenții pentru restabilirea 
parametrilor de funcționare a 
stațiilor de pompare. Descrierea 
companiei: Societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com, 
telefon: 0374.39.8167.

l Apa Nova București- sudor. 
Candidatul ideal: studii: învăţă-
mânt minim obligatoriu/Medii, 
calificare: sudor electric și 
autogen, experienţă: minim 1 an. 
Responsabilități: execută lucrări 
de sudură electric și autogen, 
remediază avarii la reţeaua de apă 
și canalizare, execută construcţii 
metalice. Descrierea companiei: 
Societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la 
adresa de e-mail: ro.anb.recru-
tare@veo l ia . com,  t e l e fon: 
0374.39.8167.

l Apa Nova București- instalator 
alimentări apă, canal. Candidatul 
ideal: studii: învățământ minim 
obiligatoriu/medii, calificare: 
Instalator alimentări apă, experi-
ență: minim 1 an. Responsabili-
tăți: realizarea unor lucrări de 
întreținere și mentenență în 
rețeaua de apă potabilă /rețeaua 
de canalizare, execută lucrări de 
remediere disfunctionalități din 
cadrul rețelei de alimentare cu 
apă/rețeaua de canalizare, înlocu-

irea branșamentelor pe rețeaua de 
apa potabilă/rețeaua de canali-
zare. Descrierea companiei: socie-
tate furnizoare de servicii publice 
în domeniul alimentării cu apă și 
canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com, telefon: 0374.39.81.67.

l Școala Gimnazială Nicolae 
Titulescu, cu sediul în localitatea 
Caracal, str.General Magheru, 
nr.13, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de: Secretar instituție de 
învățământ IA (secretar-șef) M, 1 
post conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă în data de 02.07.2018, 
ora 9.00, proba practică în data de  
02.07.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmatoa-
rele condiții: vechime în funcția de 
secretar instituție de învățământ 
minim 5 ani; domiciliul stabil în 
Caracal; curs autorizat Arhivar; 
cursuri făcute prin Casa Corpului 
Didactic; abilități de operare PC, 
REVISAL, EDUSAL, dovedite 
prin documente justificative. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial, în 
intervalul 8.00-16.00,  la secretari-
atul Școlii Gimnaziale ”Nicolae 
Titulescu”  Caracal. Documentele 
ce fac obiectul dosarului de 
înscriere precum și Bibliografia și 
tematica pentru Concurs se vor 
afișa la avizierul Școlii Gimnaziale 
”Nicolae Titulescu” Caracal. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială ”Nicolae Titu-
lescu” Caracal, persoana de 
contact :  Popescu Mariana: 
0249.511.698.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară lalomiţa organi-
zează, în temeiul HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concursul din perioada 
18.06.2018-25.06.2018, pentru 
ocuparea unui post temporar 
vacant pe perioadă determinată, 
până la revenirea titularului 
postului, corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie din cadrul 
Serviciului Cadastru -Biroul Înre-

gistrare Sistematică (PNCCF 
-Programul Naţional de Cadastru 
și Carte Funciară) -1 post consilier, 
grad II (specializarea „economic”).

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 09.07.2018, ora 10.00-proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante, astfel: 
-1 post de consilier clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
Serviciului Managementul Proiec-
telor; -1 post de consilier clasa I, 
grad profesional debutant din 
cadrul Serviciului Îndrumare și 
Control Asociaţii de Proprietari. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6, din Calea 
Plevnei nr. 147-149: Proba scrisă în 
data de 09.07.2018, ora 10.00. 
Interviu: data și ora vor fi comuni-
cate ulterior. Perioada de depunere 
a dosarelor de concurs: 06.06.2018- 
25.06.2018. Condiţii generale 
pentru recrutare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. -Condiţii 
de participare pentru funcţia 
publică de execuţie de consilier 
clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Serviciului Manage-
mentul Proiectelor: 1) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; 2) Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: -Condiţii de partici-
pare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
Serviciului Îndrumare și Control 
Asociaţii de Proprietari: 1) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în unul din domeniile: știinţe juri-
dice sau știinţe administrative. 2) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: - Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea  Guvernulu i  nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, bibliografia și 
atribuţiile prevăzute în fișa 
postului, se afișează la sediul 

Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul: 
www.primarie6.ro. Coordonate de 
contact: Adresa de corespondenţă: 
Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 
6 ,  Bucureșt i .  Telefon/Fax: 
0376.204.438, Email: prim6@
primarie6.ro. Persoana de contact: 
Mărgineanu Tamara-Silvia-In-
spector, Serviciul Managementul 
Resurselor Umane.

l Academia Tehnică Militară, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual, astfel: •Secretar instituţie de 
învăţământ debutant  în Biroul 
licenţă, master și acte de studii al 
Secţiei management universitar; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de licenţă a unei instituţii 
de învăţământ superior; •Admi-
nistrator financiar debutant  în 
Biroul contracte și achiziţii publice 
(2 posturi); Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de licenţă 
a studiilor universitare în dome-
niul economic; -Curs de achiziţii 
publice; •Administrator financiar 
gr. II  în Biroul drepturi bănești 
(salarizare) și decontări al Secţiei 
financiar-contabilă; •Adminis-
trator financiar gr. II  în Comparti-
mentul fiscalitate al Secţiei 
financiar-contabilă; Condiţii speci-
fice:  -Absolvirea cu diplomă de 
licenţă a studiilor universitare în 
domeniul Finanţe, specializarea: 
Finanţe și Bănci sau domeniul 
Contabilitate, specializarea: 
Contabilitate și informatică de 
gestiune; -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 4 ani; •Tehnician 
debutant în Laboratorul de sisteme 
informatice militare și matematică 
din Departamentul de sisteme 
informatice militare și matematică 
la Facultatea de sisteme electro-
nice și informatice militare; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Curs de specializare în domeniul 
IT sau competenţe digitale certifi-
cate; •Tehnician tr. III în Labora-
torul de război cibernetic din 
Centrul de excelenţă pentru tehno-
logii avansate de securitate ciber-
netică la Facultatea de sisteme 
electronice și informatice militare; 
•Tehnician tr. III în Laboratorul de 
securitatea reţelelor de calcula-
toare din Centrul de excelenţă 
pentru tehnologii avansate de 
securitate cibernetică la Facultatea 
de sisteme electronice și informa-
tice militare; Condiţii specifice:  
-Absolvirea cu diplomă de bacala-
ureat a liceului; -Cunoștinţe de 
specialitate în domeniul IT (insta-
lare, întreţinere, testare, diagnosti-
care și reparare tehnică de calcul și 
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periferice); -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 6 luni; •Tehni-
cian tr. III în Laboratorul de 
antene, propagarea undelor radio 
şi microunde din Centrul de exce-
lenţă pentru comunicaţii şi tehno-
logia informaţiei la Facultatea de 
sisteme electronice şi informatice 
militare; Condiţii specifice: -Absol-
virea cu diplomă de bacalaureat a 
liceului; -Cunoştinţe de specialitate 
în domeniul echipamentelor de 
radiocomunicaţii (instalare, între-
ţinere, testare, diagnosticare şi 
reparare tehnică radiocomuni-
caţii); -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 6 luni; •Tehni-
cian tr. III în Laboratorul de 
sisteme integrate de comunicaţii 
din Centrul de excelenţă pentru 
comunicaţii şi tehnologia informa-
ţiei la Facultatea de sisteme elec-
tronice şi informatice militare; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Cunoştinţe de specialitate în 
domeniul mentenanţei echipamen-
telor de reţele IP (instalare, întreţi-
nere, testare, diagnosticare şi 
reparare) precum şi în domeniul 
administrării sistemelor de calcul; 
-Vechime în muncă în domeniu: 
minim 6 luni; •Tehnician tr. I în 
Laboratorul de sisteme integrate 
de aviaţie şi mecanică din Depar-
tamentul de sisteme integrate de 
aviaţie şi mecanică la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacala-
ureat a liceului; -Studii de speciali-
tate în domeniul echipamentelor şi 
instalaţiilor electrice; -Cunoştinţe 
de specialitate în domeniul tehnicii 
de aviaţie; -Vechime în muncă în 
domeniul tehnicii de aviaţie: 
minim 6 ani şi 6 luni; •Tehnician 
tr. I în Laboratorul de sisteme inte-
grate de armament şi apărare 
CBRN din Centrul de excelenţă 
sisteme integrate de armament 
pentru apărare şi securitate la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
Condiţii specifice:  -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Studii de specialitate în domeniul 
armamentului şi muniţiilor; 
-Vechime în muncă în domeniul 
armamentului, muniţiilor şi explo-
zivilor: minim 6 ani şi 6 luni; 
•Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme integrate de armament şi 
apărare CBRN din Centrul de 
excelenţă sisteme integrate de 
armament pentru apărare şi secu-
ritate la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Studii de specialitate în domeniul 
chimiei; -Vechime în muncă în 
domeniul chimiei şi materialelor 
periculoase: minim 6 ani şi 6 luni; 
•Tehnician tr. II în Laboratorul de 
securitate la încercări extreme a 
structurilor de construcţii şi geniu 
din Centrul de excelenţă sisteme 
integrate de armament pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacala-

ureat a liceului; -Cunoştiinţe de 
specialitate în domeniul construc-
ţiilor; -Vechime în muncă în dome-
niul construcţiilor: minim 3 ani şi 6 
luni; •Tehnician tr. II în Labora-
torul de securitate la încercări 
ex t reme a  s t ructur i lor  de 
construcţii şi geniu din Centrul de 
excelenţă sisteme integrate de 
armament pentru apărare şi secu-
ritate la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament; 
Condiţii specifice:  -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Cunoştiinţe de specialitate în 
domeniul sistemelor tehnice de 
geniu; -Vechime în muncă în 
domeniul sistemelor tehnice de 
geniu: minim 3 ani şi 6 luni; 
•Tehnician tr. II în Laboratorul de 
sisteme autopropulsate din 
Centrul de excelenţă sisteme auto-
propulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Condiţii specifice:  
-Absolvirea cu diplomă de bacala-
ureat a liceului; -Cunoştinţe medii 
de specialitate în domeniul autove-
hiculelor sau mecanic; -Vechime în 
muncă în domeniul autovehicu-
lelor sau mecanic: minim 3 ani şi 6 
luni; •Tehnician debutant în Labo-
ratorul de sisteme autopropulsate 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacala-
ureat a liceului;
-Cunoştiinţe minime de speciali-
tate în domeniul autovehiculelor 
sau mecanic; •Tehnician tr. I în 
Laboratorul de tehnologii şi 
sisteme aerospaţiale din Centrul 
de excelenţă sisteme autopropul-
sate şi tehnologii pentru apărare şi 
securitate la Facultatea de meca-
tronică şi sisteme integrate de 

armament (2 funcţii); Condiţii 
specifice: -Absolvirea cu diplomă 
de bacalaureat a liceului; -Studii/ 
cursuri de specialitate în domeniul 
aerospaţial, mecanic sau electric; 
-Cunoştinţe de specialitate în 
domeniul aerospaţial, mecanic sau 
electric; -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 6 ani şi 6 luni; 
•Inginer debutant în Comparti-
mentul management proiecte 
imobiliare la Directorul general 
administrativ; Condiţii specifice:  
-Absolvirea cu diplomă de licenţă 
a studiilor universitare în dome-
niul construcţii civile, industriale şi 
a g r i c o l e  s a u  i n s t a l a ţ i i  î n 
construcţii; •Asistent medical 
principal în Cabinetul medical din 
microstructura Asigurare medi-
cală la Directorul general adminis-
trativ; Condiţii specifice: -Diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr. 
797/1997,  în specialitatea medi-
cină generală; -Adeverinţă examen 
de grad principal; -Certificat de 
membru OAMGMAMR– asistent 
medical generalist, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va 
fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist– grad 
principal (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent 
medical generalist– grad prin-
cipal), avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, 
eliberată de  OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist– grad principal); -Vechime în 
muncă ca asistent medical genera-
list: minim 5 ani; •Şofer I  la grupa 
transport din plutonul tehnic la 
Directorul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Studii medii /
generale; -Permis de conducere 

categoriile B, B+E, C, C+E, D, 
D+E; -Vechime în muncă pe 
funcţie de conducător auto profe-
sionist: minim 3 ani; •Muncitor 
calificat III (cizmar)  la grupa 
deservire din plutonul logistic la 
Directorul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Studii medii/ 
generale; -Certificat de calificare în 
meseria de cizmar; -Vechime în 
muncă în meseria de cizmar: 
minim 3 ani; •Muncitor calificat 
III (electrician)  la grupa întreţi-
nere tehnică din plutonul tehnic la 
Directorul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Studii medii /
generale; -Legitimaţie/ adeverinţă 
de electrician autorizat ANRE 
pentru executarea/ verificarea 
instalaţiilor electrice, minim 
gradul I, pentru executarea de 
instalaţii electrice cu o putere 
instalată de max 10 kw şi o 
tensiune nominală mai mică de 1 
kV; -Vechime în muncă în meseria 
de electrician: minim 3 ani; 
•Muncitor calificat III (instalator 
încălzire centrală)  în  formaţiunea 
de cazarmare la Directorul general 
administrativ; Condiţii specifice: 
-Studii medii/ generale; -Certificat 
de calificare în meseria de insta-
lator încălzire centrală; -Certificat 
de calificare sudor (minim 
autogen) sau absolvire a unui curs 
de specializare/ perfecţionare; 
-Vechime în muncă în meseria de 
instalator încălzire centrală: minim 
3 ani; •Muncitor calificat III 
(instalator apă- canal)  în  formaţi-
unea de cazarmare la Directorul 
general administrativ; Condiţii 
specifice: -Studii medii/ generale; 
-Certificat de calificare în meseria 
de instalator apă-canal; -Vechime 
în muncă în meseria de instalator 
apă-  cana l :  min im 3  an i ; 

•Muncitor calificat III (tâmplar)  
în  formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Studii medii/ 
generale; -Certificat de calificare în 
meseria de tâmplar; -Vechime în 
muncă în meseria de tâmplar: 
minim 3 ani; •Muncitor calificat 
III (zugrav)  în  formaţiunea de 
cazarmare la Directorul general 
administrativ; Condiţii specifice: 
-Studii medii/ generale; -Certificat 
de calificare în meseria de zugrav; 
-Vechime în muncă în meseria de 
zugrav: minim 3 ani; •Îngrijitor 
debutant în formaţiunea de cazar-
mare la Directorul general admi-
nistrativ (4 posturi); Condiţii 
specifice: -Studii medii/ generale; 
Concursurile vor avea loc astfel: 
1.Desfăşurarea probei de concurs 
– probă scrisă– 28.06.2018, astfel: 
•Ora 09.00 pentru următoarele 
posturi: -Secretar instituţie de 
învăţământ debutant  în Biroul 
licenţă, master şi acte de studii al 
Secţiei management universitar; 
-Administrator financiar debutant  
în Biroul contracte şi achiziţii 
publice (2 posturi); -Administrator 
financiar gr. II  în Biroul drepturi 
băneşti (salarizare) şi decontări al 
Secţiei financiar- contabilă; -Admi-
nistrator financiar gr. II  în 
Compartimentul fiscalitate al 
Secţiei  f inanciar-contabilă; 
-Inginer debutant în Comparti-
mentul management proiecte 
imobiliare la Directorul general 
administrativ; -Asistent medical 
principal în Cabinetul medical din 
microstructura Asigurare medi-
cală la Directorul general adminis-
t ra t iv ;  •Ora  11 .00  pentru 
următoarele posturi: -Şofer I  la 
grupa transport din plutonul 
tehnic la Directorul general admi-
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nistrativ; -Muncitor calificat III 
(cizmar)  la grupa deservire din 
plutonul logistic la Directorul 
general administrativ; -Muncitor 
calificat III (electrician)  la grupa 
întreţinere tehnică din plutonul 
tehnic la Directorul general admi-
nistrativ; -Muncitor calificat III 
(instalator încălzire centrală)  în  
formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 
-Muncitor calificat III (instalator 
apă- canal)  în  formaţiunea de 
cazarmare la Directorul general 
administrativ; -Muncitor calificat 
III (tâmplar)  în  formaţiunea de 
cazarmare la Directorul general 
administrativ; -Muncitor calificat 
III (zugrav)  în  formaţiunea de 
cazarmare la Directorul general 
administrativ; -Îngrijitor debutant  
în  formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ (4 
posturi); •Ora 13.00 pentru urmă-
toarele posturi: -Tehnician debu-
tant în Laboratorul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
din Departamentul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
la Facultatea de sisteme electro-
nice şi informatice militare; 
-Tehnician tr. III în Laboratorul de 
război cibernetic din Centrul de 
excelenţă pentru tehnologii avan-
sate de securitate cibernetică la 
Facultatea de sisteme electronice şi 
informatice militare; -Tehnician tr. 
III în Laboratorul de securitatea 
reţelelor de calculatoare din 
Centrul de excelenţă pentru tehno-
logii avansate de securitate ciber-
netică la Facultatea de sisteme 
electronice şi informatice militare; 
-Tehnician tr. III în Laboratorul de 
antene, propagarea undelor radio 
şi microunde din Centrul de exce-
lenţă pentru comunicaţii şi tehno-
logia informaţiei la Facultatea de 
sisteme electronice şi informatice 
militare; -Tehnician tr. III în Labo-
ratorul de sisteme integrate de 
comunicaţii din Centrul de exce-
lenţă pentru comunicaţii şi tehno-
logia informaţiei la Facultatea de 
sisteme electronice şi informatice 
militare; •Ora 15.00 pentru urmă-
toarele posturi: -Tehnician tr. I în 
Laboratorul de sisteme integrate 
de aviaţie şi mecanică din Depar-
tamentul de sisteme integrate de 
aviaţie şi mecanică la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; -Tehnician tr. I în 
Laboratorul de sisteme integrate 
de armament şi apărare CBRN din 
Centrul de excelenţă sisteme inte-
grate de armament pentru apărare 

şi securitate la Facultatea de meca-
tronică şi sisteme integrate de 
armament (2 funcţii); -Tehnician 
tr. II în Laboratorul de securitate la 
încercări extreme a structurilor de 
construcţii şi geniu din Centrul de 
excelenţă sisteme integrate de 
armament pentru apărare şi secu-
ritate la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament 
(2 funcţii); -Tehnician tr. II în 
Laboratorul de sisteme autopro-
pulsate din Centrul de excelenţă 
sisteme autopropulsate şi tehno-
logii pentru apărare şi securitate la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
-Tehnician debutant în Labora-
torul de sisteme autopropulsate 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; -Tehnician tr. I în 
Laboratorul de tehnologii şi 
sisteme aerospaţiale din Centrul de 
excelenţă sisteme autopropulsate şi 
tehnologii pentru apărare şi securi-
tate la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament 
(2 funcţii); 2.Susţinerea interviului: 
04.07.2018, astfel: •Ora 09.00 
pentru următoarele posturi: 
-Administrator financiar gr. II  în 
Biroul drepturi băneşti (salarizare) 
şi decontări al Secţiei financi-
ar-contabilă; -Administrator finan-
ciar gr. II  în Compartimentul 
fiscalitate al Secţiei financiar-con-
tabilă; •Ora 11.00 pentru următoa-
rele posturi: -Tehnician debutant 
în Laboratorul de sisteme informa-
tice militare şi matematică din 
Departamentul de sisteme infor-
matice militare şi matematică la 
Facultatea de sisteme electronice şi 
informatice militare; -Tehnician tr. 
II în Laboratorul de securitate la 
încercări extreme a structurilor de 
construcţii şi geniu din Centrul de 
excelenţă sisteme integrate de 
armament pentru apărare şi secu-
ritate la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament 
(2 funcţii); •Ora 13.00 pentru 
următoarele posturi: -Inginer 
debutant în Compartimentul 
management proiecte imobiliare la 
Directorul general administrativ; 
-Asistent medical principal în 
Cabinetul medical din microstruc-
tura Asigurare medicală la Direc-
torul general administrativ; 3.
Susţinerea probei  practice: 
04.07.2018, astfel: •Ora 09.00 
pentru următoarele posturi: 
-Tehnician tr. III în Laboratorul de 

război cibernetic din Centrul de 
excelenţă pentru tehnologii avan-
sate de securitate cibernetică la 
Facultatea de sisteme electronice şi 
informatice militare; -Tehnician tr. 
III în Laboratorul de securitatea 
reţelelor de calculatoare din 
Centrul de excelenţă pentru tehno-
logii avansate de securitate ciber-
netică la Facultatea de sisteme 
electronice şi informatice militare; 
-Tehnician tr. III în Laboratorul de 
antene, propagarea undelor radio 
şi microunde din Centrul de exce-
lenţă pentru comunicaţii şi şi 
tehnologia informaţiei la Facul-
tatea de sisteme electronice şi 
informatice militare; -Tehnician tr. 
III în Laboratorul de sisteme inte-
grate de comunicaţii din Centrul 
de excelenţă pentru comunicaţii şi 
şi tehnologia informaţiei la Facul-
tatea de sisteme electronice şi 
informatice militare;-Tehnician tr. 
I în Laboratorul de sisteme inte-
grate de aviaţie şi mecanică din 
Departamentul de sisteme inte-
grate de aviaţie şi mecanică la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
-Tehnician tr. I în Laboratorul de 
tehnologii şi sisteme aerospaţiale 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament (2 funcţii); •Ora 
11.00 pentru următoarele posturi: 
-Şofer I  la grupa transport din 
plutonul tehnic la Directorul 
general administrativ; -Muncitor 
calificat III (cizmar) la grupa 
deservire din plutonul logistic la 
Directorul general administrativ; 
-Muncitor calificat III (electrician)  
la grupa întreţinere tehnică din 
plutonul tehnic la Directorul 
general administrativ; -Muncitor 
calificat III (instalator încălzire 
centrală)  în  formaţiunea de 
cazarmare la Directorul general 
administrativ; -Muncitor calificat 
III (instalator apă-canal)  în  
formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 
-Muncitor calificat III (tâmplar)  în  
formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 
-Muncitor calificat III (zugrav)  în  
formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 
-Îngrijitor debutant  în  formaţi-
unea de cazarmare la Directorul 
general administrativ (4 posturi); 
Data limită de depunere a dosa-
relor:  20.06.2018, ora 14.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Acadmiei Tehnice Militare (U.M. 
02648 Bucureşti), Bulevardul 
George Coşbuc nr. 39-49, sector 5, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021.335.46.64 int. 267.

l Primăria Municipiului Oneşti, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea trei 
posturi contractuale de execuție 
inspector de specialitate gr. I, 
inspector de specialitate gr. IA, 
consilier juridic gr. II la Comparti-

ment patrimoniu din cadrul Direc-
ției Administrative. Inspector de 
specialitate gr. I: studii universitate 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniile: ştiințe 
inginereşti cu specializarea 
cadastru, topo, construcții ; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani; cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator 
nivel de operare mediu în Ms 
Office, Internet, Poştă electronică, 
Autocad, Word, Exel, Power Point, 
Programe de măsurare a datelor 
măsurate. Inspector de specialitate 
gr. IA: studii universitate absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniile: ştiințe economice; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minim 9 ani; cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator: 
foarte bune. Consilier juridic gr. II: 
studii universitate absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniile: ştiințe juridice; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 ani; cunoştințe de 
operare/ programare pe calculator: 
nivel de operare mediu în Word, 
Exel, Internet, Power Point. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Municipiului Oneşti, 
B-dul. Oituz, nr. 17, Bacău, după 
cum urmează: -proba scrisă: 3 iulie 
2018, ora 9.00; -proba interviu: în 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până la data de 
19 iunie 2018, la sediul Primăriei 
Municipiului Oneşti, Comparti-
ment personal din cadrul Servi-
ciului resurse umane, relaţii cu 
publicul şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HGR 
286/2011, modificată şi completată 
de HGR 1027/2014: -cerere de 
înscriere la concurs (formular de 
înscriere); -copia actului de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; -copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului, solicitate de autoritatea 
sau instituţia publică; -carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; -cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; -curriculum vitae. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Primă-

riei Municipiului Oneşti. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei şi la nr. de telefon 
0234.324243/ 216.

CITAȚII  
l Vlad Marian este citat la Jude-
cătoria Brăila, în calitate de pârât, 
în dosarul civil nr. 1002/196/2018, 
în ziua de 27 iunie, reclamant Vlad 
Enache.

l Se citează pârâtul Ghiţă Udrea 
Anghel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucu, str. Brânco-
veanu, nr. 10, pentru data de 18 
iunie 2018, ora 8:30, la Judecătoria 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în 
dosarul 1522/312/2017, având ca 
obiect suplinire acord parental.

l Pârâta Sava Tudoriţa, cu domi-
ciliul necunoscut este chemată de 
reclamantul Matac Adrian-Viorel, 
la Judecătoria Slobozia la data de 
1 2 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  î n  d o s a r 
2215/312/2018.

l Se citeaza numita Shrestha 
Nisha prata in dosar 57/250/2018 
Judecatoria Lipova termen 
07.06.2018.

l Se citează pârâtul Tîrniceru 
Vasile pentru data de 06.09.2018, 
în dosarul nr. 34490/245/2017 a 
Judecătoriei Iaşi. Obiect divorț 
fără minori, reclamant Tîrniceru 
Maria.

l Numita Beraru Aurora Iuliana, 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.10166/311/2017, având ca obiect 
pensie de întreținere, este citată în 
data de 21.06.2018, la Judecătoria 
Slatina, în proces cu Voicu Laura şi 
Voicu Liviu.

l Se citează Licu Emil pe data de 
25.06.2018, la Judecătoria Bălceşti, 
Vâ lcea ,  în  dosaru l  cu  nr. 
1799/185/2017, având ca obiect 
pensie întreţinere.

l Health Smart Investment 
Broker de Asigurare SRL este 
citată în calitate de pârâtă, în 
dosar nr. 3337/288/2017, al Judecă-
toriei Rm. Vâlcea, având ca obiect 
– pretenții contractuale, pentru 
termenul din data de 28.06.2018, 
în proces cu reclamanta Uniqa 
Asigurări SA.

l Vânturiş Dorian-Henorian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Rm. 
Vâlcea, str. Nicolae Labiş, nr 3, Bl 
B1, Sc A, Ap. 21 este citat să se 
prezinte la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Radu Marian, din 
municipiul Turnu Măgurele, str. 
G-ral Praporgescu, nr. 57, județul 
Teleorman, în data de 19 septem-
brie 2018, ora 10.30, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctei Vânturiş 
Reliana, dosar succesoral nr. 
98/2018. Prin prezenta citație se 
consideră că aveți cunoştință de 
termenele ce se vor fixa ulterior, 
până la soluționarea cauzei succe-
sorale.

Subscrisa S.C. Motiv8 Print S.R.L. – în faliment, cu sediul în localitatea Reșița, 
str. P, Maior, nr. 30B, sc. 2, parter, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 19.06.2018, ora 
11:00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea  
următoarelor bunuri mobile: 1. Imprimanta Konika Minolta BizHub 6500 – 
2.950 euro plus TVA; 2. Gravator – CNC BZT PFE 1000 – PX – 3.200 euro plus 
TVTVA. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar 
la valoarea de 50 lei/bun mobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform 
procedurilor legale. Prețurile se pot achita și în lei, la valoarea de curs valutar 
BNR din ziua plății. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 
19.06.2018, următoarele licitații vor avea loc în 26.06.2018 și 03.07.2018. 
Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 
sau la sediul lichidsau la sediul lichidatorului judiciar. 
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DIVERSE  
l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Actro 
Construct SRL desemnat prin 
hotararea nr.3345 din data de 
30.05.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 21394/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Actro Construct SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
Strada Jean Steriadi, Nr. 20, Bloc 
I21, Scara B, Etaj 4, Ap. 30, CUI  
28099673, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2234/2011. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Actro 
Construct SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, 
cu  refer i re  la  dosarul  nr. 
21394/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 13.07.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 10.08.2018; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
c a r e a  i n  B P I  a  t a b e l u l u i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 07.09.2018.

l S.C. British -  American 
Tobacco România Investment 
S.R.L. Str. Laboratorului, Nr. 
17-19, Ploieşti, Jud. Prahova, 
titular al proiectului Execuție 
foraj pentru suplimentarea 
alimentării cu apă a fabricii 
British - American Tobacco 
România Investment S.R.L 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre Agenția de Protecția 
Mediului Prahova in cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului de a nu se supune 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul Execuție foraj pentru 
suplimentarea alimentării cu apă 
a fabricii British - American 
Tobacco România Investment 
S.R.L propus a fi amplasat in Str. 
Laboratorului, Nr. 17 - 19, Ploieşti, 
Jud. Prahova. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Agenția 
de Protecția Mediului Prahova, 
Ploieşti, Str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino 306, in zilele de luni, 
miercuri, joi, intre orele 9.00 – 
15.30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmph.
anpm.ro; publicul interesat poate 
inainta comentarii/ observatii la 
incadrare in termen de 5 zile de la 

data publicarii prezentului anunt, 
pana la data de 14.06.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al ASG 
Security Logistic SRL desemnat 
prin hotararea nr.3303 din data de 
29.05.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 42376/3/2016, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva ASG Security Logistic SRL, 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
B-dul Decebal, Nr. 13, Bloc S15, 
Scara 3, Etaj 6, Ap. 60, CUI  
17037683, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/20781/2004. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva 
ASG Security Logistic SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
42376/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 13.07.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 10.08.2018; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar 17.08.2018; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabe-
lu lu i  de f in i t i v  conso l ida t 
07.09.2018.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 3/1990 privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, SC 
Soceram SA cu sediul în munici-
piul Câmpina, str. Drumul Taberei 
nr. 46, jud. Prahova, având 
numărul de ordine în registrul 
comerţului J29/1948/2013, codul 
unic de înregistrare 346757 şi o 
cifră de afaceri de peste 10 mili-
oane lei, confirmă că a depus sub 
numărul 143773199 din data de 
30.05.2018 la ANAF –Direcţia  
Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili copie de pe 
situaţiile financiare anuale pentru 
exerciţiul financiar 1 ian 2017 -31 
dec 2017, însoţite de raportul 
administratorului.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul_lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dipsus prin incheierea de 
sedinta publica din data de 
17.05.2018, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 604/246/2018 al 
Judecatoriei Ineu, formulate de 
petenta Miculiti Mariuta, cu domi-
cliul Arad, Str. Spartacus nr. 18, 
jud. Arad, prin care solicita sa se 
constate ca, a dobandit dreptul de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 
asupra cotei de ¼ parti din 
imobilul situate in localitatea 

Araneag nr. 123, com. Tarnova, 
jud. Arad, evidentiata sub B3 din 
CF nr. 305478 Tarnova (CF vechi 
498 Araneag), compus din teren 
intravilan in suprafata totalade 
1439 mp., cu autorizarea Biroului 
de carte funciara la efectuarea 
cuvenitelor operatiuni. Petenta, 
sustine ca detine imobilul de peste 
50 de ani, preluand posesia asupra 
lui de la parintii acesteia care l-au 
folosit anterior un timp inde-
lungat, exercitand o posesie 
continua, neintrerupra si nebultu-
rata pana in prezent. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna 
la sediul instantei si la sediul 
primariei in raza careiase af la 
imobilul si se publica intr-un ziar 
de larga raspandire, timp in care 
toti cei interesati au posibiliatea sa 
depuna de indata pozitie la Jude-
catoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentilor cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

LICITAȚII  
l Vanzare prin licitatie publica la 
sediul BEJ Sarbu V. Nasaud str 
Garii la data de 06.06.2018 imobil 
Dumitra 5/8 parti 343927 RON 
TVA 0 cautiune 0. www.registru-
executori.ro.

l SC Teomed Logistic Parc SRL, 
prin lichidator judiciar anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatoarelor bunuri mobile: disc 
agricol la pretul de 7.100 lei, 
masina confectionat cuie la pretul 
de 250 lei, masina rindeluit la 
pretul de 2.925 lei, masina univer-
sala de tamplarie la pretul de 2.600 
lei, generator curent la pretul de 25 
lei. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare, 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 20.09.2016. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 07.06.2018, 
12.06.2018, 19.06.2018, 21.06.2018, 
28.06.2018, 03.07.2018, 10.07.2018, 
12.07.2018, 17.07.2018, 19.07.2018, 
24.07.2018, 26.07.2018, 31.07.2018, 
02.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 
21.08.2018, 28.08.2018, 04.09.2018, 
13.09.2018 orele 11.00, în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor aflate in 
patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 08.06.2018, 12.06.2018, 
19.06.2018, 21.06.2018, 28.06.2018, 
03.07.2018, 10.07.2018, 12.07.2018, 
17.07.2018, 19.07.2018, 24.07.2018, 
26.07.2018, 31.07.2018, 02.08.2018, 
09.08.2018, 14.08.2018, 21.08.2018, 
28.08.2018, 04.09.2018, 13.09.2018 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 

33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren 
cu suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.083.500 lei (respectiv 450.000 
EURO) ( fara TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
13.06.2018 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, în data de 14 
iunie 2018 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 25.05.2018. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare 
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str.  Vasile Lupu, nr. 43,  
jud.  Iaşi ,  până la data de 
14.06.2018, orele 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899; Fax 
0232/240890.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de 
1.519 mp (suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa dezem-
brarea terenului), din terenul 
situat in Campina, Str. Industriei, 
nr. 3 Bis, Judetul Prahova, 
impreuna cu constructiile situate 
pe acesta, respectiv C16, C20, C19, 
C9, C10, C11, C8 si C21, la pretul 
total de 75.000 euro, fara TVA. 
Licitatia se va organiza la sediul 
administratorului judiciar in data 
de 11.06.2018, ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-

mata pentru data de 13.06.2018, 
15.06.2018, 18.06.2018, 20.06.2018, 
22.06.2018, 25.06.2018, 27.06.2018, 
29.06.2018, 02.07.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul administrato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdute Documente Control 
Nationale seriile 67884, 73580, 
73581, 73582, 73583, 73584, 73585, 
73586 si Document Control Inter-
national seria 2023158 emise 
pentru SC Nicolae Travel SRL. Se 
declara nule.

l Pierdut Certificat Constatator 
(pt punctul de lucru Felnac FN, 
Baza FNC) si CUI seria A 
0126225, apartinand Agrofel Com 
SRL. Le declar nule.

l Subsemnatul Nuţis Ianis 
declară pierdute Atestatul Profesi-
onal Transport Marfă şi Persoane 
şi Atestat Profesional ADR. Se 
declară nule.

l Pierdut proces -verbal de 
predare -primire nr. 9194/1991 a 
locuinţei, pe numele Purcăraş 
Eugen, adresa sector 1 Bucureşti , 
str. Petru Poni nr.1-3, sc. C, ap. 20, 
demisol.  

l Pierdut Licență de Pescuit în 
Ape Continentale, Nr. TL0008 
eliberată la data de 04.01.2016 de 
Ministerul Agriculturii şi dezvol-
tării Rurale, Agenția Națională 
pentru Pescuit şi Acvacultură, pe 
numele  Pocora Haralambie. Se 
declară nulă.

l Pierdut legitimaţie de student 
pe numele de Andrei Alina 
Beatrice emisă de Universitatea 
din Bucureşti. Se declară nulă.

l Pierdut licenţă de turism nr. 
5922/04.05.2011 al firmei SC Euro-
touring Travel Agency, emisă de 
Ministerul  Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

l Pierdut contract de închiriere 
nr.48297/09.12.2014 pe numele 
Ştefan Fănel cu adresa în str. Intr. 
Biserica Ghencea nr.9A.

l Pierdut certificat de ambarca-
țiune de agrement cu motor, seria 
20799 emis de Agenţia Navală 
Română, Căpitănia Zonală a 
Portului Tulcea, la data de 
22.01.2010 pe numele SC Spiru 
Electra SRL. Se declară nul.


