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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalator şi reprezen-
tant comercial, necesită permis 
conducere.Informaţii la telefon 
0747.301681.

l Salon masaj autorizat din 
K i t z i n g e n  b e i  Wü r z b u r g , 
Germania, cauta maseuze. Salariu 
1800 Euro. 004915214148157.

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

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 şoferi 
profesionişti categoria CE+ADR 
pentru transporturi  marfă 
(prelată) pe teritoriul Germani-
ei.1.950Euro salariu+ 24Euro 
d i u r n a . C o n t r a c t  g e r m a n , 
concediu, dispecerat în limba 
română.Aşteptăm CV-ul dvs.la 
e - m a i l :  B e w e r b u n g @ u l l r i -
ch-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Penitenciarul Oradea scoate la 
concurs 1 asistent medical genera-
list.Dsarele de candidat se depun 
in termen de 15 zile lucratoare de 
la data publicarii anuntului la 
Penitenciarul Oradea, taxa de 
inscriere 85 lei.Informatii supli-
mentare: http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-oradea,  Penitenci-
arul Oradea, Parcul Traian nr.3, 
jud.Bihor, 0259-419-881, Site-ul 
ANP(www.anp.gov.ro, sectiunea 
Carieră- Concursuri din sursă 
externă – Concursuri in derulare.

l Instituţia Prefectului – Judeţul 
Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante: 1. consilier, clasa I, gradul 
profesional superior în cadrul 
Structurii de securitate. Condiţii 
de participare la concurs: - studii 

universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă, în specialitatea calculatoare, 
informatică sau tehnologia infor-
maţiei, - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice, minimum 9 ani. Dosa-
rele de înscriere se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a, la registratura 
instituţiei. Intervalul de desfăşu-
rare a concursului: - Proba 
scrisă:10.07.2018, orele 10,00; - 
Interviul: 13.07.2018. Relaţii supli-
mentare la telefon 0261 / 712753.

l Compania Municipală Energe-
tică Bucureşti SA, cu sediul în 
Bdul Octavian Goga nr.2, Tronson 
1, et.1-2, Bucureşti, Sector 3, recru-
tează personal muncitor şi tesa 
pentru următoarele posturi: 2 
posturi inginer electronist/automa-
tist – absolvent al Facultății de 
Electronică sau Automatică; 2 
posturi sudor –autorizat în gaze; 2 
posturi zidari; 2 posturi zugrav –
vopsitor; 2 posturi tâmplar; 2 
posturi fierar-betonist; 2 posturi 
excavatorist; 4 posturi frigoteh-
nişti; 2 posturi electricieni, califi-
cați şi autorizați (2B, 3 B); 4 
posturi instalatori. CV-urile se pot 
depune pe adresa de email office@
cmeb.pmb.ro; cristina.barascu@
cmeb.com.ro sau la sediul Compa-
niei din Bld. Octavian Goga nr.2, 
Tronson 1, et.1, cam.1, Sector 3 
B u c u r e ş t i .  I n f o r m a ț i i  l a 
telefon:0372.400.780; 0728.121.056 
–Serviciul Resurse Umane Salari-
zare.

l Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei”, 
cu sediul în localitatea Buftea, 
strada Aleea Şcolii, numărul 4, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator 
financiar-contabil, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.06.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
27.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii superi-
oare economice; -vechime: nu este 
obligatorie; -cunoştinţe de legis-
laţie în vigoare privind domeniul 
financiar-contabil. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţei 
din Buftea, Aleea Şcolii, nr.4, jud.
Ilfov. Relaţii suplimentare la 

sediul: Buftea, strada Aleea Şcolii, 
numărul 4, judeţul Ilfov, persoană 
de contact: Liliana Carmen 
Stancu, telefon: 0722.438.940, 
e-mail: gradinita_casuta_copila-
riei@yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Prahova, cu sediul 
în localitatea Ploieşti, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: Consilier, gradul II; 
Număr posturi: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.06.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
28.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru consilier: 
-studii: studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, specializarea administraţie 
publică,  juridică,  fi lologie; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni; -curs cu speciali-
zarea „inspector resurse umane”. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Prahova. Relaţii suplimen-
tare la sediul OCPI Prahova, 
Ploieşti, str.Unirii, nr.2, telefon: 
0244.519.569, interior: 206, fax: 
0244.592.295.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Prahova, cu sediul 
în localitatea Ploieşti, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă 
determinată de 36 luni: -Numele 
funcţiei: Consilier cadastru, gradul 
II; Număr posturi: 1 post, -Consi-
lier debutant; Număr posturi: 1 
post; -Referent trp.II; Număr 
posturi: 1 post, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26.06.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
28.06.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru 
consilier cadastru: -studii: 
studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, specializarea cadastru, 
geodezie; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 luni. 
Pentru consilier debutant: 
-studii de specialitate: studii 
universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 

sau cu diplomă -specializarea 
economică; -nu sunt condiţii de 
vechime. Pentru referent treapta 
II: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă necesară ocupării 
postului: minim 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul OCPI Prahova, Ploieşti, str.
Unirii, nr.2, telefon: 0244.519.569, 
interior: 206, fax: 0244.592.295.

l Primăria Oraş Scorniceşti, cu 
sediul în localitatea Scorniceşti, 
strada Unirii, nr.2, judeţul Olt, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
-Consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, Comparti-
mentul juridic din cadrul Apara-
tului de specialitate al primarului 
oraş Scorniceşti, 1 post. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraş Scorniceşti, sala de şedinţe, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
05.07.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.07.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice; -vechime: minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraş Scorni-
ceşti, 25.06.2018. Relaţii suplimen-
tare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei: 
Primăria Oraş Scorniceşt i , 
persoană de contact: Lupescu 
Sandu Mihail, referent superior, 

t e l e fon/ fax :  0249 .460 .444 / 
0249.460.002, e-mail: primarias-
cornicesti@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Sălcuța, cu 
sediul în localitatea Sălcuța, strada 
A.I.Cuza, numărul 118, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -şofer microbuz şcolar, 
categoria D, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.07.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
17.07.2018, ora 9.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii/gene-
rale; -atestat profesional transport 
persoane; -posesor permis de 
conducere valabil, categoria D; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate eliberată de un 
cabinet medical specializat în ceea 
ce priveşte examinarea conducăto-
rilor auto; -nu se solicită vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Sălcuța. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Sălcuța, persoană de 
contact:  Simionescu Maria, 
telefon:  0251.363.012,  fax: 
0251.363.012, e-mail: scoala_
salcuta@yahoo.com.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: 1 post: econo-
mist IA în cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabilitate, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii, astfel: 1.Proba 
scrisă, 26.06.2018, ora 11.00; 2.
Interviul, 29.06.2018, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Criterii la 
angajare: -Diplomă licenţă în 
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ştiinţe economice; -Vechime 
minimă în muncă: -minim 6 ani şi 
6 luni vechime în specialitate dove-
dită cu documente justificative. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 18.06.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de 
contact: jr. Stan Raluca-Mihaela, 
telefon:  0248.653.695,  fax: 
0248.653.690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro

l Unitatea Militară 01252 
Caracal, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de personal civil contractual- 
muncitor calificat II- electrician, 
conform HG nr. 286/2011. Condiţii 
de studii şi vechime în specialitate: 
-studii minim generale; -vechime 
în specialitate de cel puţin 3 ani şi 
6 luni. Probele de concurs se vor 
desfăşura la sediul unităţii, astfel: 
-proba practică: în data de 
04.07.2018, ora 09.00; -interviul: în 
data de 10.07.2018, ora 10.00. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Unităţii 01252 Caracal în 
perioada 05-18.06.2018, între orele 
08.00-14.00. Detalii privind condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor, conţinutul 
dosarului, tematica şi bibliografia 
de concurs se pot obţine la sediul 
unităţii, str.Înfrăţirii, nr.7, locali-
tatea Caracal, jud.Olt, sau la 
telefon: 0249.515.860, persoană de 
contact: Bejan Mihail.  

l Unitatea Militară 01252 
Caracal, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de personal civil contractual- 
muncitor calificat II- zidar -zugrav, 
conform HG nr. 286/2011. Condiţii 
de studii şi vechime în specialitate: 
-studii minim generale; -vechime 
în specialitate de cel puţin 3 ani şi 

6 luni. Probele de concurs se vor 
desfăşura la sediul unităţii, astfel: 
-proba practică: în data de 
02.07.2018, ora 09.00; -interviul: în 
data de 06.07.2018, ora 10.00. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Unităţii 01252 Caracal în 
perioada 05-18.06.2018, între orele 
08.00-14.00. Detalii privind condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor, conţinutul 
dosarului, tematica şi bibliografia 
de concurs se pot obţine la sediul 
unităţii, str.Înfrăţirii, nr.7, locali-
tatea Caracal, jud.Olt, sau la 
telefon: 0249.515.860, persoană de 
contact: Bejan Mihail.

l Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs în data de 
26.06.2018, ora 09.00, în conformi-
tate cu H.G. 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea unui post vacant 
de personal civil contractual de 
execuţie, astfel: 1. Inginer gr. II la 
Biroului achiziţii publice.Condiţii 
specifice: - absolvirea cu diplomă 
de licenţă a studiilor superioare în 
domeniul ştiinţe inginereşti; - 
nivelul de acces la informaţii clasi-
ficate, nivel „secret de serviciu”, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
- vechime minimă în muncă şi în 
specialitatea studiilor: 6 luni. - 
data probei scrise: 26.06.2018. - 
data interviului: 02.07.2018. 2.
Referent debutant – Laboratorul 
sisteme informatice. Condiţii 
specifice: - studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat; - nivelul 
de acces la informaţii clasificate, 
nivel „secret”. În acest sens este 
necesar acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 

- cunoştinţe de operare/progra-
mare pe calculator şi nivelul de 
cunoaştere: operare MS Office, 
nivel mediu. - data probei practică: 
26.06.2018. - data interviului: 
02.07.2018. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Agenţiei de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare din localitatea 
Clinceni, strada Aeroportului nr. 
16, judeţul Ilfov.Condiţiile gene-
rale şi specifice pentru ocuparea 
posturilor sunt prevăzute la art.3 şi 
4 din H.G. 286/23.03.2011 şi se pot 
obţine la nr.de telefon 021/4233058 
int. 258 plt.maj. Dumitru Elena şi 
136 p.c.c. Plăpămaru Marcel, la 
adresa www.acttm.ro sau la sediul 
Agenţiei de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare.
Încadrarea pe post a persoanelor 
declarate „admis” se va face ulte-
rior obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate/certifica-
tului de securitate, conform legis-
laţiei în vigoare.

l Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare, cu 
sediul în  localitatea Clinceni, 
strada Aeroportului nr. 16, judeţul 
Ilfov, organizează concurs în data 
de 12.07.2018, ora 09.00, în confor-
mitate cu Legea nr. 319 din 
08.07.2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare–dezvoltare, 
dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodo-
logia de concurs pentru încadrarea 
pe funcţii şi grade profesionale a 
personalului de cercetare-dezvol-
tare de execuţie din Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare, pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal civil contractual de 
execuţie de cercetare-dezvoltare, 
astfel:Centrul de testare evaluare 
şi cercetare ştiinţifică pentru arma-
ment. 1. Cercetător ştiinţific  III în 
Laboratorul de tehnologii pentru 
protecția indirectă a forțelor (1 

post). Condiţii specifice: - absol-
virea cu diplomă de licenţă a studi-
ilor superioare în domeniul/
specializare optoelectronică, laseri, 
fizică, nanotehnologii, mecanică 
fină, utilaj tehnologic; - nivelul de 
acces la informaţii clasificate, nivel 
„Secret” sau acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; - să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de 
cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în 
cazul candidaților care dețin titlu 
de doctor; pentru candidații care 
provin din afara învățământului 
superior sau a cercetării ştiințifice, 
o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, 
pentru candidații care deţin titlul 
de doctor; - cunoştinţe de operare 
pe calculator – Microsoft Office, 
soft-uri specializate privind proiec-
tarea asistată de calculator. - data 
probei scrise: 12.07.2018. 2.Cerce-
tător ştiinţific III în Laboratorul 
echipamente optoelectronice şi 
laseri (1 post). Condiţii specifice: - 
absolvirea cu diplomă de licenţă a 
studiilor superioare în profilul/
domeniul electric, specializări: 
automatizări, tehnologia informa-
ției, calculatoare; - nivelul de acces 
la informaţii clasificate, nivel 
„Secret” sau acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; - să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învățământul superior de 
cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în 
cazul candidaților care dețin titlu 
de doctor; pentru candidații care 
provin din afara învățământului 
superior sau a cercetării ştiințifice, 
o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, 
pentru candidații care deţin titlul 
de doctor; - cunoştinţe de operare 
pe calculator – Microsoft Office, 
soft-uri specializate privind proiec-
tarea asistată de calculator. - data 
probei scrise: 12.07.2018. 3. Cerce-
tător ştiinţific III în Laboratorul 
sisteme şi platforme autodirijate (1 
post). Condiţii specifice: - absol-
virea cu diplomă de licenţă a studi-
ilor superioare în profilul/domeniul 
aeronave, specializări: design 
aeronautic, sisteme de propulsie, 
echipamente şi instalații de aviație; 
- nivelul de acces la informaţii 
clasificate, nivel „Secret” sau 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-

maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; - să 
aibă activitate de cercetare-dezvol-
tare în specialitate sau în învăță-
mântul superior de cel puțin 6 ani 
sau de 4 ani, în cazul candidaților 
care dețin titlu de doctor; pentru 
candidații care provin din afara 
învățământului superior sau a 
cercetării ştiințifice, o vechime de 
10 ani, sau de 8 ani, pentru candi-
dații care deţin titlul de doctor; - 
cunoştinţe de operare pe calculator 
– Microsoft Office, soft-uri specia-
lizate privind proiectarea asistată 
de calculator. - data probei scrise: 
12.07.2018. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Agenţiei de Cerce-
tare pentru Tehnică şi Tehnologii 
Militare. Condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postu-
rilor sunt prevăzute în Legea nr. 
319 din 08.07.2003 privind 
Statutul personalului de cercetare–
dezvoltare, dispoziţia nr. DA 
-6/2017, Metodologia de concurs 
pentru încadrarea pe funcţii şi 
grade profesionale a personalului 
de cercetare-dezvoltare de execuţie 
din Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare din 
Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare” şi 
se pot obţine la nr. de telefon 
021/4233058 int.285 p.c.c.dr.ing. 
Militaru Diana şi 230 slt.ing. 
Pintilie Daniela, la adresa www.
acttm.ro sau la sediul Agenţiei de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare. Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare asigură trans-
portul gratuit al personalului la şi 
de la locul de muncă în localitatea 
Bucureşti.

l Agenţia de Cercetare pentru 
Tehnică şi Tehnologii Militare, cu 
sediul în  localitatea Clinceni, 
strada Aeroportului nr. 16, judeţul 
Ilfov, organizează concurs în data 
de 13.07.2018, ora 09.00 şi 13.00, în 
conformitate cu Legea nr. 319 din 
08.07.2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare–dezvoltare, 
dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodo-
logia de concurs pentru încadrarea 
pe funcţii şi grade profesionale a 
personalului de cercetare-dezvol-
tare de execuţie din Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare, pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal civil contractual de 
execuţie de cercetare-dezvoltare, 
astfel: Centrul de testare-evaluare 
şi cercetare ştiinţifică sisteme 
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informatice şi comunicaţii: 1. Asis-
tent de cercetare ştiinţifică / Z20 – 
Laboratorul testare de dezvoltare 
şi evaluare sisteme criptografice. 
Condiţii specifice: - absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor 
universitare în domeniul automa-
tică/ electronică şi telecomunicaţii/
tehnologia informaţiei/matema-
tică/informatică; - nivelul de acces 
la informaţii clasificate, nivel 
„strict secret de importanţă deose-
bită” şi „autorizaţie de acces la 
activitatea oficială de cifru”. În 
acest sens este necesar acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ iei  de acces la  informaţi i 
clasificate/ activitatea oficială de 
cifru, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; - să aibă activi-
tate de cel puţin 6 luni în domeniul 
automatic /electronică şi telecomu-
nicaţii/tehnologia informaţiei/
matematică/informatică; - cunoş-
tinţe de operare şi programare pe 
sisteme de calcul şi nivelul de 
cunoaştere – operare Microsoft 
Office - nivel mediu, programare 
într-un limbaj de programare de 
nivel înalt - nivel de bază. - data 
p r o b e i  s c r i s e  ş i  p r a c t i c e : 
13.07.2018; - data probei orale: 
24.07.2018. 2. Asistent de cercetare 
ştiinţifică – Laboratorului sisteme 
integrate de securitate (1 post). 
Condiţii specifice: - absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor supe-
rioare în domeniul electronică / 
automatică / informatică / electro-
tehnică / instalaţii / mecanică / 
fizică tehnologică; - obţinerea 
nivelului de acces la informaţii 
clasificate, nivel minim „secret”, 
precum şi  acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; - să aibă activitate de cel 
puţin 6 luni în domeniul electro-
nică / automatică / informatică / 
electrotehnică / instalaţii / meca-
nică / fizică tehnologică; - cunoş-
tinţe în proiectare, simulare şi 
modelare asistată de calculator; - 
cunoştinţe de operare/programare 
pe calculator şi nivelul de cunoaş-
tere: operare MS Office, nivel 
mediu. - data probei scrise şi prac-
tice: 13.07.2018; - data probei 
orale: 24.07.2018. 3. Cercetător 
ştiinţific / Z20 – Laboratorul 
testare de dezvoltare şi evaluare 
sisteme criptografice (1 post). 
Condiţii specifice: - absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor 
universitare în domeniul automa-
tică/ electronică şi telecomunicaţii/
tehnologia informaţiei/matema-

tică/informatică; - nivelul de acces 
la informaţii clasificate, nivel 
„strict secret de importanţă deose-
bită” şi „autorizaţie de acces la 
activitatea oficială de cifru”. În 
acest sens este necesar acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ iei  de acces la  informaţi i 
clasificate/ activitatea oficială de 
cifru, în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; - să aibă activi-
tate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani, sau de 
cel puţin 4 ani în alte activităţi; - 
cunoştinţe privind cercetarea-dez-
voltarea şi testarea-evaluarea 
produselor criptografice/produ-
selor de securitate IT; - cunoştinţe 
de operare şi programare pe 
sisteme de calcul şi nivelul de 
cunoaştere – operare Microsoft 
Office - nivel mediu, programare 
într-un limbaj de programare de 
nivel înalt - nivel avansat. - data 
p r o b e i  s c r i s e  ş i  p r a c t i c e : 
13.07.2018; - data probei orale: 
24.07.2018. 4. Cercetător ştiinţific 
- Laboratorului TEMPEST şi 
CEM (1 post). Condiţii specifice: - 
absolvirea cu diplomă de licenţă a 
studiilor superioare în domeniul 
electronică / comunicaţii / electro-
tehnică / automatică / calculatoare 
/ informatică – economică / 
economie; - obţinerea nivelului de 
acces la informaţii clasificate, nivel 
minim „secret”, precum şi  acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţ iei  de acces la  informaţi i 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; - să aibă 
activitate de cercetare-dezvoltare 
în specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani  sau de 
cel puţin 4 ani în alte activităţi; - 
cunoştinţe în utilizarea bazelor de 
date, legislaţia/standarde de apli-
care a Sistemului de Management 
al Calităţii (SMQ); - cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator 
şi nivelul de cunoaştere: operare 
MS Office, nivel mediu. - data 
p r o b e i  s c r i s e  ş i  p r a c t i c e : 
13.07.2018; - data probei orale: 
24.07.2018. Centrul de testare 
evaluare şi cercetare ştiinţifică 
pentru armament. 1. Asistent de 
cercetare ştiinţifică, în Laboratorul 
de monitorizare şi cercetare a 
câmpului electromagnetic (1 post). 
Condiţii specifice: - absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor supe-
rioare în domeniul ştiinţe ingine-
reşti şi o vechime în muncă de cel 
puţin 6 luni; - nivelul de acces la 
informaţii clasificate, nivel 
„Secret” sau acordul scris al candi-

datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; - cunoştinţe de operare 
pe calculator – Microsoft Office, - 
soft-uri specializate privind proiec-
tarea asistată de calculator sau 
anal iză  cu e lement  f ini t  - 
AutoCAD / SolidWorks / Catia / 
PTC Creo / Autodyn / Ansys etc. - 
data probei scrise şi practice: 
13.07.2018; - data probei orale: 
24.07.2018. 2. Asistent de cercetare 
ştiinţifică în Laboratorul de muniţii 
şi protecţie balistică mijloace de 
luptă (1 post). Condiţii specifice: - 
absolvirea cu diplomă de licenţă a 
studiilor superioare în domeniul 
ştiințe inginereşti şi o vechime în 
muncă de cel puțin 6 luni; - nivelul 
de acces la informaţii clasificate, 
nivel „Secret” sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; - cunoştinţe de operare 
pe calculator – Microsoft Office; - 
soft-uri specializate privind 
proiectarea asistată de calculator 
sau analiză cu element finit - 
AutoCAD / SolidWorks / Catia / 
PTC Creo / Autodyn / Ansys etc; 
- data probei scrise şi practice: 
13.07.2018; - data probei orale: 
24.07.2018. Înscrierea la concurs 
se face în termen de 30 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Agenţiei 
de Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare. Condiţiile 
generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor sunt prevă-
zute  în  Legea nr.  319 din 
08.07.2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare–dezvoltare, 
dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodo-
logia de concurs pentru încadrarea 
pe funcţii şi grade profesionale a 
personalului de cercetare-dezvol-
tare de execuţie din Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare din Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare” şi se pot 
o b ţ i n e  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
021/4233058 int.285 p.c.c.dr.ing. 
Militaru Diana şi 230 slt.ing. 
Pintilie Daniela, la adresa www.
acttm.ro sau la sediul Agenţiei de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare. Agenţia de 
Cercetare pentru Tehnică şi 
Tehnologii Militare asigură trans-
portul gratuit al personalului la şi 
de la locul de muncă în localitatea 
Bucureşti.

l Având în vedere prevederile art. 
7 din H.G. nr. 1027/2014 pentru 
modificarea şi completarea Regu-
lamentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului Anti-
grindină şi de Creştere a Precipita-
ț i i l o r  an u n ță  o rgan izarea 
concursului pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuţie 
vacantă de consilier, gr. IA, cu 
contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată,  la 
Centrul Zonal de Coordonare 
Moldova -UCCG Moldova I Iaşi. 
Condiţiile generale de participare 
la concurs sunt cele prevăzute de 
art.3 din Regulamentul -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții 
specifice de participare pentru 
consilier, gr.IA -U.C.C.G. Moldova 
I Iaşi: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
ştiințe economice. -minim 6 ani şi 6 
luni vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcţiei. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: -depunerea dosarelor de 
înscriere: 04 iunie -15 iunie 2018, 
ora 14.30 la sediul instituției; 
-selecţia dosarelor: în maximum 2 
zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosa-
relor; -proba scrisă: 26 iunie 2018, 
ora 10.30, la sediul instituției din 
Bucureşti; -proba interviu: în 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, la 
sediul instituției. Condiţiile de 
participare şi bibliografia sunt 
afişate la avizierul de la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, 
b-dul Carol nr.12, etaj 2, sector 3 şi 
pe site-urile: http://posturi.gov.ro/; 
http://www.asnacp.eu/. 

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-

nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical, 
management calitate servicii medi-
cale -nivel studii superioare -peri-
oadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani 6 luni. Acte nece-
sare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare;  -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domi-
ciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau de condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, conform Ordinului MS 
nr.1470/2011: -diplomă de licenţă; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -26 iunie 2018, ora 11.00- 
proba scrisă; -28 iunie 2018, ora 
11.00- interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 15 iunie 2018, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: comparti-
ment RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Măieruş, cu sediul în locali-
tatea Măieruş, strada Nicolae 
Bălcescu, nr.2, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
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ocuparea funcţiei contractual 
temporar vacante de: -pădurar: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 20.06.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
20.06.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Absolvent al învăţă-
mântului mediu de specialitate sau 
şcoală profesională; -Gradul 
profesional minim: „pădurar 
debutant”; -Vechime- nu este nece-
sară. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Măieruş. Relaţii supli-
mentare la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş, 
persoană de contact: Petreanu 
Silvia, telefon: 0268.286.906, 
e-mail: contact@rplpmaierus.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă 
nedeterminată de timp, repartizat 
de la bugetul din venituri proprii- 
activitate curentă, din cadrul 
Biroului Arhivă, corespunzător 
funcţiilor contractuale de execuție, 
după cum urmează: -1 post de 
Consilier, gradul I. Cerinţele speci-
fice pentru ocuparea postului: 
-studii de specialitate: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență, specializarea: adminis-
traţie publică, tehnologică, mana-
gement, filosofie etc.; -curs arhivar; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani şi 6 luni; -abilităţi 
comunicare; -disponibilitatea de a 
se perfecționa; -cunoştinţe operare 
calculator. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
19.06.2018, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic, 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, 08.00-14.00). Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă în data de 28.06.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
03.07.2018, de la ora 10.00. Date 
de contact: telefon: 021.224.60.85, 
interior: 126, e-mail: if@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 

în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante pe perioadă 
determinată de timp, 36 luni, din 
cadrul Serviciului Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sistematică 
pentru Implementarea Progra-
mului Naţional de Cadastru şi 
Carte Funciară corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de execuţie, 
după cum urmează: -1 post de 
Asistent registrator principal 
debutant. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii 
de specialitate: studii superioare cu 
licență sau absolvite cu diplomă: 
profilul ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; -vechime în speciali-
tatea studi i lor : - ;  -abi l i tăţ i 
comunicare; -disponibilitatea de a 
se perfecționa; -cunoştinţe operare 
calculator. -1 post de Asistent 
registrator principal, gradul II. 
Cer inţe le  specif ice  pentru 
ocuparea postului: -studii de speci-
alitate: studii superioare cu licență 
sau absolvite cu diplomă: profilul 
ştiinţe juridice, specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni; -abilităţi comuni-
care; -disponibilitatea de a se 
perfecționa; -cunoştinţe operare 
calculator. -1 post de Referent, 
treapta IA. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -abilităţi 
comunicare; -disponibilitatea de a 
se perfecționa; -cunoştinţe operare 
calculator. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
19.06.2018, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic, 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, 08.00-14.00). Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă în data de 28.06.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
03.07.2018, de la ora 10.00. Date 
de contact: telefon: 021.224.60.85, 
interior: 126, e-mail: if@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unor posturi temporar vacante pe 
perioadă determinată de timp, 
până la revenirea titularilor postu-
rilor, corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuție, de la 
bugetul din venituri proprii -activi-
tate curentă, după cum urmează: 

-1 post de Consilier, gradul IA, în 
cadrul Serviciului Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat şi Petiții 
-Biroul Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii 
de specialitate: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență, 
specializarea: administraţie 
publică, juridică, economică, 
tehnică, management, filosofie etc; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani şi 6 luni; -abilităţi 
comunicare; -disponibilitatea de a 
se perfecționa; -cunoştinţe operare 
calculator. -1 post de Consilier 
juridic, gradul IA, în cadrul Servi-
ciului Juridic, Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiții -Comparti-
mentul Juridic. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii 
de specialitate: studii superioare cu 
licență sau absolvite cu diplomă: 
profilul ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani şi 6 
luni. Data-limită de depunere a 
dosare lor  de  concurs  es te 
12.06.2018, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic, 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, 08.00-14.00). Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă în data de 21.06.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
26.06.2018, de la ora 10.00. Date 
de contact: telefon: 021.224.60.85, 
interior: 126, e-mail: if@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, cu sediul în Arad, b-dul 
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, 

organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post vacant: 
-1 (un) post de administrator 
patrimoniu gradul I S –cod COR 
263111, pe perioadă nedetermi-
nată, cu jumătate de normă, în 
cadrul Departamentului de Relaţii 
Internaţionale Programe şi 
Proiecte. Condiţii specifice: -studii 
superioare; -competenţe de coor-
donare şi gestionare a proiectelor; 
-competenţe de comunicare, spirit 
organizatoric; -cunoaşterea pache-
tului Microsoft Office şi utilizarea 
internetului şi aplicaţiilor informa-
tice în general; -data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
12.06.2018, ora 16.00; -data susţi-
nerii probei scrise: 26.06.2018, ora 
10.00; -data susţinerii interviului: 
28.06.2018, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro şi pe: www.uav.ro. Infor-
maţii suplimentare referitoare la 
concursul de mai sus pot fi solici-
tate de la Serviciul Resurse 
Umane-Salarizare al universităţii, 
telefon: 0257.280.702, interior: 
4128.

l Primaria comunei Gherghita, 
judetul Prahova, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant corespunzator functiilor 
contractuale din aparatul de speci-
alitate al primarului in data de 27 
iunie 2018, ora 10,00 proba scrisa 
si in data de 29 iunie 2018 ora 
10,00 interviul, astfel: 1. Guard 

-Primaria Gherghita -treapta 
profesionala i, conditiile generale: 
a) are cetatenia romana, cetatenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparti-
nand Spatiului Economic Euro-
pean si domiciliul in Romania; b) 
cunoaste limba romana, scris si 
vorbit; c) are varsta minima regle-
mentata de prevederile legale; d) 
are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate cores-
punzatoare postului pentru care 
candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitatile 
sanitare abilitate; f) indeplineste 
conditiile de studii si, dupa caz, de 
vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnata 
definitiv pentru savarsirea unei 
infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autori-
tatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, 
care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabili-
tarea. Conditii specifice -Vechime 
minim 2 ani -Studiile necesare 
pentru ocuparea postului vacant 
-studii generale Candidatii pot 
depune dosarul de concurs la 
secretariatul comisiei de concurs la 
sediul Primariei comunei Gher-
ghita pana la data de 22.06.2018 
de unde pot procura si bibliografia 
necesara aprobata de primarul 
comunei Gherghita. Relatii supli-
mentare se pot obtine la sediul 
Primariei si la tel 0730819163.

CITAȚII  
l Se citeză numitul Bacosş Liviu 
Ioan, în data de 3.07.2018 la Jude-
cătoria Chisineu Cris, sala 3, ora 
9,00, în dosar nr. 375/210/2018, 
având ca obiect succesiune, în 
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proces cu reclamanta Bacos 
Saveta.
 
l Georgescu George Gabriel, cu 
ultimul domiciliu în București, str.
Grigore Tocilescu, nr.37, sector 5, 
este chemat la Judecătoria Sector 
6 București, cu sediul în Ştirbei 
Vodă, nr.115, sector 1, București, în 
dosarul nr. 29/303/2018, camera 
210, în ziua de 13.06.2018, 
completul 6-c, ora 08.30, în calitate 
de pârât, în proces cu Inspecto-
ratul de Stat în Construcții, în 
calitate de reclamant, pretenții.

l Grecza Susana, mar. cu Ilea 
Ioan, Grecza Simion, Greta Monu, 
Greta Nastasia născută Runkan, 
Greta Iuon și Greta Maria născută 
Popa, sunt citați pe data de 
20.09.2018, la Judecătoria Turda, 
în dos. 3845/328/2017, în calitate 
de pârâți.

l Se citeaza paratul Iordan 
Constantin Adrian, cu domiciliul 
in str. Gradinitei nr.697 comuna 
Aricestii  Rahtivani judetul 
Prahova in proces cu reclamanta 
Poteca Georgeta in dosarul nr. 
24572, care are ca scop Majorare 
pens ie  minor  din  data  de 
06.06.2018, ora 8.30 la Judecatoria 
Ploiesti judetul Prahova.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-terito-
rială Gogoșu, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sector cadastral nr. 22 începând 
cu data de 08.06.2018, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Gogoșu, conform art. 
14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l SC Agro Biograins SRL, titular 
al proiectului construire hala si 
laborator amaplasament Pecica, 
str. 601, nr. 54, jud. Arad anunta 
publicul interesat asupra deciziei 
luata in cadrul sedintei etapei de 
incadrare in cadrul proceduri de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul menti-
onat mai sus.Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, str. Splaiul 

Muresului FN de luni pana vineri, 
intre orele 8-16, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: 
www.anpm.apmar.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

l O.M.V PETROM S.A anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: 
“Lucrari de suprafata, foraj, echi-
pare de suprafata si conducta de 
amestec sonda 628 bis Oprise-
nesti”, propus a fi amplasat in jud. 
Braila, extravilan UAT Ianca.
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Braila – mun.Braila, Bd. Indepen-
dentei, nr.14, Bl.B5 si la sediul 
titularului din municipiul Bucu-
resti, sector 1, strada Coralilor, 
nr.22, in zilele lucratoare, intre 
orele 9.00-13.00.Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Braila.

l Prin incheierea din 03.05.2018 
pronunţată de Judecătoria Săveni 
în dosarul nr.2348/297/2017 având 
ca obiect cererea de uzucapiune 
forrnulată de către reclamanta 
Berișteanu Anișoara, domiciliată 
în orașul Săveni, str. Mihai Viteazu 
nr. 11, judeţul Botoșani, având 
domiciliul procesual ales pentru 
comunicarea actelor de procedură 
la Cabinet de Avocat Aruxandei 
Monica, cu sediul în orașul Săveni, 
str. 1 Decembrie, bl.C3, sc.A, ap.1, 
judeţul Botoșani, care solicită 
dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune a suprafeţei 
de 800 mp situată in sola 38, p.c. 
326/48, în orașul Săveni, str. 
Regele Ferdinand nr. 8, judeţul 
Botoșani s-a dispus emiterea 
prezentei somaţii, prin care pune 
în vedere tuturor celor interesaţi să 
facă opoziţie, cu precizarea că, în 
contrar, în termen de 6 luni de la 
data emiterii celei din urmă publi-
caţii se va trece la judecarea 
cererii. Prezenta somaţie se 
afișează la imobilul în litigiu, la 
sediul Judecătoriei Săveni, al 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Botoșani și la sediul 
Primăriei Săveni și se va publica 
de către reclamantă în două ziare 
de largă răspândire, din care cel 
puţin unul de răspândire naţio-
nală.

l SC Publimedia Multitasking 
SRL cu sediul în str. Târgu Neamţ, 
nr. 16 A, sector 6, București, înre-

gistrată la ONRC -ORCTB cu 
CUI 30405316, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea de Resta-
urant, desfășurată în str. Pipera 
nr.42, sect. 2. Informaţiile la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
București din sector 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1(Barajul Lacul Morii -în 
spatele benzinăriei Lukoil), între 
orele 9 -12, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM București în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei SC Real Media Vision 
SRL Sediul social în București, Şos.
București-Ploiești, nr. 24-28, 
Camera nr.9, Bloc 13/1, Scara A, 
E t a j  1 ,  A p . 2 ,  S e c t o r  1 , 
J40/12266/2004, CUI 16637493, în 
dosarul 12941/3/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului București, Secţia a 
VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului -05.07.2018, termenul 
de verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afișare și comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
-13.07.2018, termenul de definiti-
vare a tabelului creantelor 
-07.08.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
10.09.2018.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Anunț de închiriere spații apar-
ținând SC INCERTRANS SA: 
Societatea Comercială ”Institutul 
de Cercetări în Transporturi SC 
INCERTRANS  SA”, cu sediul 
social în București, Calea Griviţei 
nr. 391-393, Sector 1, cu numărul 
de înregistrare la oficiul registrului 
comerţului J40/17093/1993 și 
codul fiscal unic de înregistrare 
RO4282451, închiriază o suprafaţă 
totală de 216.66 mp reprezentând 
birouri și spații de depozitare la 
adresa din Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, București, 
pentru întreaga suprafaţă sau pe 
suprafețe individuale, la prețul de 
16,00 Euro/mp/ lună, la care se 
adaugă TVA. Persoana desemnată 
să dea relaţii suplimentare este dl. 
Florian Dumitrache și poate fi 
contactat la numărul de telefon al 
societăţii 021/316.23.37, email 
incertrans@incertrans.ro, în zilele 
de luni până vineri, între orele 
09.00 și 15.00. Persoanele intere-

sate pot solicita clarificări sau 
informaţii suplimentare privind 
spațiile la sediul societății. Solicită-
rile se vor transmite până la data 
de 13.06.2018 orele 14:00, acest 
termen fiind de decadere, iar 
procedura de selecție va avea loc 
în data de 15.06.2018, orele 10.00. 
În cazul în care vor exista mai 
mulți ofertanți care ofera prețul 
menționat mai sus, se trece la lici-
taţie deschisă, competitivă, cu 
strigare și adjudecare la cel mai 
mare preţ oferit. Pasul de licitaţie, 
în urcare, este de 1,00 euro de la 
preţul de pornire, iar câstigător va 
fi desemnat ofertantul care lici-
tează cel mai mare preţ. Dacă 
până la expirarea termenului- 
limită de depunere a ofertelor nu 
se depun cel puţin două oferte, o a 
doua sesiune similară va avea loc 
la data de 22.06.2018, orele 10.00, 
solicitările fiind transmise până la 
data de 20.06.2018, orele 14.00. 
Dacă nici după cea de-a doua 
sesiune nu există cel puţin doua 
oferte pentru prețul de pornire, se 
trece la negocierea directă cu ofer-
tanți interesați. Rezultatul proce-
durii de închiriere se consemnează 
într-un proces- verbal care se 
semnează de către componenţii 
comisiei și de către ofertantul 
adjudecatar.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală Iluminat 
Public București SA, cu sediul în 
București, Sector 1, Şos.Odăii, 
nr.253-259, organizează o achiziție 
privind: Furnizare 2 buc. Autospe-
cială 6+1 locuri cu bena.Documen-
tele necesare întocmirii ofertelor se 
regăsesc pe situl companiei 
„cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

SELECȚIE PROIECTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul National– Fondul 
pentru Azil, Migrație și Integrare, 
Ref: FAMI/18.03. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfășoară 

o procedură de evaluare și selecţie a 
proiectelor de grant, vizând imple-
mentarea următoarelor acţiuni din 
cadrul Programului Național– 
Fondul pentru Azil, Migrație și 
Integrare: 1. Asigurarea accesului la 
locuințe a beneficiarilor de protecție 
internațională pe parcursul progra-
mului de integrare. Data limită 
pentru depunerea propunerilor este: 
14.06.2018 ora 09:00. Perioada de 
selecţie și evaluare a proiectelor este 
14.06.2018, ora 10:00– 02.07.2018. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări, str. Lt. col. 
Constantin Marinescu nr. 15A, 
Sector 5, București și pe pagina de 
Internet www.igi.mai.gov.ro. Pentru 
informaţii detaliate și clarificări 
puteți să ne contactaţi la tel. 
+40.21.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare și selecție a proiectelor de 
grant se desfășoară pe baza preve-
derilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 
iulie 2015 privind evaluarea și 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie și integrare 
pentru perioada 2014-2020. (1) 
Anunţ publicat în Monitorul Oficial 
al României nr. 97 din 29.05.2018, 
Partea a VI-a.

LICITAȚII  
l Primaria ŞINTEREAG, jud. 
Bistrita-Nasaud, tl. 0263351026, 
organizeaza licitatie publica in 
vederea concesionarii terenului in 
suprafata de 4696mp, situat in 
extravilanul loc.COCIU. Pretul de 
pornire a licitatiei este de 7.660 lei/
an, respectiv 1644 euro/an. Durata 
concesiunii este de 25 de ani. Data 
si  ora sedintei de licitatie: 
28.06.2018, ora 11,00. Informatii 
suplimenatre se pot obtine la tl. 
0263351026.

l S.C. Transport Călători Express 
S.A. Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.
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tel.0244-543.001, 0244-543 751, 
int.111, fax. 0244-513.228, organi-
zează în ziua de 19.06.2018, ora 
11.00, la sediul societăţii, licitaţia 
publică deschisă cu strigare pentru 
valorificarea prin vânzare a 23 
autobuze scoase din funcțiune, cu 
prețul de pornire 171.075,00 lei cu 
TVA. Înscrierile participanţilor la 
licitaţie se vor face prin depunerea 
documentelor pentru participare 
la Registratura societății împreună 
cu taxa de participare de 200 lei 
(nerambursabilă) și garanția de 
participare in valoare de 10.000,00 
lei. Caietul de sarcini poate fi soli-
citat la Serviciul Achiziţii din 
cadrul societății. Documentele de 
participare la licitaţia de vânzare a 
bunurilor se primesc până la data 
de 19.06.2018 ora 10. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
la data de 26.06.2018 ora 11,00 și 
03.07.2018, ora 11,00 în același loc. 
Și in cadrul acestor licitaţii ofer-
tanţii vor prezenta documentele de 
participare până la ora 10 din 
zilele respective. Bunurile care fac 
obiectul licitaţiei pot fi văzute la 
sediul SC TCE SA - Ploiești.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
cu sediul în str. Zöld Péter nr. 2, 
Miercurea Ciuc, cod fiscal 

4245631, telefon 0266.316972, fax 
0266.316974, în conformitate cu 
Decizia directorului general al 
Administrației Naționale a Peni-
tenciarelor nr. 859/2016, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
în vederea închirierii a două spaţii 
cu destinaţia amplasării distribui-
toarelor automate pentru băuturi 
calde și reci non-alcoolice, în 
suprafaţă totală de 2 m.p. (un 
spațiu de 1m.p. -parter adminis-
trativ cadre și un spațiu de 1 m.p. 
-parter sala de așteptare). Data 
limită pentru depunerea docu-
mentației pentru licitația de închi-
riere este 12.06.2018 ora 12:00, iar 
în caz de neadjudecare se va relua 
în data de 26.06.2018 ora 12:00. 
Documentația se depune la sediul 
Penitenciarului Miercurea Ciuc. 
Data de organizare a licitației este 
14.06.2018 ora 12:00. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua 
în 28.06.2018 ora 12:00. Prețul de 
pornire al licitației este de 93 lei/
mp/lună, saltul de supralicitare 
este de 5 lei iar valoarea garanției 
de participare pentru participarea 
la procedură este de 44,64 lei. 
Documentația se poate descărca 
de pe siteul http://anp.gov.ro/peni-
tenciarul-miercurea-ciuc și se 
poate solicita gratuit comparti-

mentului achizitii prin e-mail: 
achizitii.pmciuc@anp.gov.ro.

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar DINU, URSE ȘI 
ASOCIAȚII SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Bunuri mobile de tip 
obiecte de inventar, aparținând 
Moldocons Grup SRL, în valoare 
de 89.775,00 Lei exclusiv TVA; 
2.Bunuri mobile de tip materiale, 
aparținând Moldocons Grup SRL, 
în valoare de  240.336,75 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru ”Obiectele 
de inventar și Stocul de marfă” 
-1.000,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru ”Obiectele de inventar și 
Stocul de marfă”, aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 
75% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO46UGBI0000282006877RON 
deschis la Garanti Bank SA -Suc. 
Ploiești până la orele 14.00 am din 

preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru ”Obiectele de 
inventar și Stocul de marfă”, 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 15.06.2018, ora 
13:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 22.06.2018; 29.06.2018; 
14.07.2018; 21.07.2018 ora 13:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Walter Maracineanu, nr. 110, 
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri: Bun mobil: Linie de 
fabricat tamplarie PVC la pretul 
de  13.375 EURO compusa din: 
Masina de taiat la 2 capete 
PERTICI, model UNIVER 332 
IP; Pantofar semiautomat Urban, 
model A23-100466 321S; - Masina 
de taiat armura MACC. Model 
TRS 275; - Masina de lipit la un 
singur cap Urban, model AKS 
1020; - Masina de debavurat si 
frezat T-uri Urban, model SV-A21; 
- Masina de baghertat Urban, 
model  GLSP 2000  N/U;  - 
Compresor surub Bondioli & 
Pavesi, model SCM OLT-INT 
220/380 V LPD COMB; - Butelie 
statica SiCC; - Freza de T-uri 
Black Sea, model TS 3067. Bunul 
imobil se află în garanția credito-
rului Invest Capital Malta LTD, 
prin reprezentant Kruk Romania 
SRL cu rangul I. Proprietate 
imobiliara Teren + Constructii 
situat in Dr. Tr. Severin, str. Cerna 
2, nr. 38, jud.Mehedinti, nr. C.F. 
52209 la pretul de  165.800 EURO 
formata din: teren in suprafata 
totala de 3165 mp. nr. cadastral – 
101/2/2; Camin Nefamilisti P+1E, 
cu o suprafata construita desfasu-
rata de 560 mp, nr. cadastral 
101/2/2/D-C4; Magazie Materiale 

cu o suprafata construita de 
271,71 mp, nr. cadastral 101/2/2/F-
C6; Magazie anvelope cu o supra-
fata construita de 123,28 mp, nr 
cadastral 101/2/2/G-C10; Cabina 
portar cu o suprafata construita de 
2 9 , 7 0  m p ,  n r  c a d a s t r a l 
101/2/2/H-C20. Bunul imobil se 
află în garanția creditorului  Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezen-
tant Kruk Romania SRL   rangul I 
c o n f o r m  a c t  n o t a r i a l  n r. 
2016/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra.Propri-
e t a t e  i m o b i l i a r a  Te r e n  + 
Constructii situat in loc. Malovat, 
str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud.
Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF 
vechi 292) la pretul de  223.180 
EURO  formata din: Teren intra-
vilan in suprafata totala de 16833 
mp. nr. cadastral – 50145; Ateliere 
(2 buc.) cu o suprafata utila de 
559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1; 
Magazie Materiale (2 buc.) cu o 
suprafata construita de 367,03 mp, 
nr. cadastral 50145-C2; Birou si 
Loborator  cu  o  suprafata 
construita de 297,15 mp, nr. cadas-
tral 50145-C3; Sopron cu o supra-
fata construita de 387,65 mp, nr. 
cadastral 50143-C4; Magazie cu o 
suprafata construita de 87,35 mp. 
Bunul imobil se află în garanția 
creditorului Invest Capital Malta 
LTD, prin reprezentant Kruk 
Romania SRL cu rangul  I 
conform contract de ipoteca nr. 
2015/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra.Apar-
tament cu 2 camere situat in Dr. 
Tr. Severin, str. Slt. Eugen Mares, 
nr.10, bl. U4, sc.3, parter, ap. 1, 
jud. Mehedinti, cu o suprafata 
utila de 35,82 mp, o suprafata 
construita de 43,5 mp, avand 
numar cadastral 51514-C1-U3, nr. 
C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF vechi 
4392) la pretul de 27.800 EURO.
Apartament cu 3 camere situat in 
Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen 
Mares, nr. 10, bl. U4, sc. 3, parter, 
ap. 2, jud. Mehedinti, cu o supra-
fata utila de 43,73 mp, o suprafata 
construita de 54,34 mp, avand 
numar cadastral 51514-C1-U8, nr. 
C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF vechi 
10159) la pretul de 31.500 EURO 
Bunurile imobile se af lă în 
garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezen-
tant Kruk Romania SRL cu 
rangul I conform contract de 
ipoteca nr. 722/2009 emis de BNP 
Ilinca Marta.Teren  intravilan 
situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. 
Mehedinti (intre str. Iazului si 
Centura Noua, la aproximativ 300 
mp de intersectia cu drumul spre 
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 
mp avand  numar cadastral 63112, 

Subscrisa S.C. L`ITALIANO  S.R.L. – în faliment, cu sediul în Bocșa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, 
Număr de ordine în registrul comerţului J11/653/2006, CUI 18909624, vă face cunoscut faptul că în data de  
15.06.2018 ora 11:00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl. A2, parter, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri  aparținând debitoarei: 
   Bunuri imobile: 
- Teren intravilan în Ghertenis în suprafaţă de 5.291 mp (CF nr. 34423 Berzovia nr. cad 1592, nr top. 109/2/a/2) 
la preţul de 5.460 euro +TVA, reprezentând 65% din Raportul de evaluare;
-- Casă (497 mp) şi teren în suprafaţă de 1924 mp în Ghertenis (CF nr. 34422 Berzovia nr. cad/top. 109/1) la 
preţul de 9.945 euro + TVA reprezentând 65% din Raportul de evaluare;
- Casă (98 mp) şi hală de producţie (549,5 mp) cu teren în suprafaţă de 54.546 mp situate în Ghetenis (CF nr. 
1849 Gherteniş nr. Top. 667/1/3/1/b) la preţul de 127.520 euro +TVA, reprezentând 80% din Raportul de 
evaluare;
- teren extravilan Bocşa în suprafaţă de 14.600 mp (CF 32624 Bocşa, nr cad. 2047, nr, top. 1828/308/1 la preţul 
de 3.600 euro + TVA, reprezentând 80% din Raportul de evaluare;
  Bunuri mobile:
- Maşină de tăiat textile ROCKWELL-RIMOLDI an fabricaţie 2007 la preţul de 176 euro + TVA, reprezentând 
65% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile COMEL -FRF an fabricaţie 2007 la preţul de 1.586 euro + TVA, reprezentând 65% 
din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile COMEL -BRIA NEGG an fabricaţie 2007 la preţul de 546 euro + TVA, reprezentând 
65% din preţul de evaluare;
-- Maşină de călcat textile COMEL -FRIF an fabricaţie 2007 la preţul de 1.060 euro + TVA, reprezentând 65% 
din preţul de evaluare;
- Maşină de Cusut Industrială PFAFF -483 an fabricaţie 1999 la preţul de 1.885 euro + TVA, reprezentând 
65% din preţul de evaluare;
  În cazul în care bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită, următoarele licitații vor avea loc în 
data de: 29.06.2018, 13.07.2018, 27.07.2018, 10.08.2018, 24.08.2018 ora 11:00 la sediul 
lichidatorului judiciar, la același preț. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea  de 100 lei pentru echipamente, 500 lei pentru fiecare bun imobil. Înscrierea la licitaţie si 
achizitionarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri  cu excepția zilei în care are loc 
licitaţia.  
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
  Prezenta constituie somație pentru toți cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitație, sunt 
obligați să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.
 Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) 
la pretul de  94.770 EURO. Pretu-
rile nu includ TVA.(echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua plati). 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud.  Mehedinţ i  la  data de 
18.06.2018 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină in suma de 1000 
lei cu cel puțin 2(doua) ore înainte 
de ora licitației. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină 
la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil descris anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
j u d .  M e h e d i n ţ i ,  t e l e f o n 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau: office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin 
ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar societățile profesio-
nale de insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL și 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare la preturi dimi-
nuate cu 40% fata de raportul de 
evaluare: I - Bunurile imobile 
af late in garantia creditorului 
Serraghis Loan Management LTD 
cu rangul I după cum urmează: 1 
- Clădire compusă din SAD1 
situate la parter și etaje, compus 
din 3 încăperi și etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 401673-C1-U1, nr. 
cadastru Cc 215/5/I, suprafață: 
1646/3290 mp, la pretul de pornire 
a licitatiei de 97.722,00 euro. 2 - 
Teren intravilan situat în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Banoviței, nr., jud. 
Mehedinți, CF 52296, nr.cadastru 

814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; 
teren +construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52297, 
nr.cadastru 814/18/1, suprafața: 
643 mp; teren +construcții situate 
în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, 
nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52298, 
nr.cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52302, 
nr.cadastru 814/18/2, suprafața: 
3202 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52301, 
nr.cadastru 814/17/4/2, suprafața: 
722 mp; teren +construcții situate 
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 
52303, nr.cadastru 814/17/7/2, 
suprafața: 6680 mp la pretul de 
pornire a licitatiei de 963.720,00 
euro. 3 - Hala P+1E, buncăr, 
magazie și zonă de protecție 
situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timișoara – 
Lipova) jud.Timiș, CF 401670(CF 
vechi 4069), nr. cadastru Cc 
215/16, suprafață: 2663 mp la 
pretul de pornire a licitatiei de 
194.280,00 euro. 4 - SAD2 la 
parter și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 
401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 
215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, 
la pretul de pornire a licitatiei de 
97.638,00 euro. Valorile nu contin 
TVA. Pretul se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
14.06.2018 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini cu cel putin 2 ore inainte 
de ora de incepere a licitatiei 
publice. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 

sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar societățile profesio-
nale de insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL și 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare urmatoarele 
bunuri imobile: -Teren+construcții 
situate în com.Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timișoara – 
Lipova) jud.Timiș, CF 401671(CF 
vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, 
suprafață teren: 2595 mp, la pretul 
de pornire a licitatiei de 120600,00 
euro exclusiv TVA. (in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Descrierea 
imobilului conform raportului de 
evaluare este urmatoarea: -Spatii 
depozitare furaje, rigola si plat-
forma beton amplasata pe o supra-
fata de teren de 2595 mp. Bunurile 
imobile descrise mai sus se afla in 
garantia creditorului  Societatea 
Tonescu Finance S.a.R.L., prin 
mandatar Asset Portfolio Servi-
cing România S.R.L. Pretul de 
pornire a licitatie in suma de 
120600,00 euro exclusiv TVA este 
pretul obtinut la ultima licitatie 
organizata de lichidatorul judiciar 
in data de 06.03.2017, licitatie ce a 
fost anulata conform sentintei nr. 
124 din data de 08.05.2017 
pronuntata de Tribunalul Mehe-
dinti in dosarul nr. 9465/101/2012/
a72.Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosaru l  de  inso lvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc la sediul ales al lichidatorului 
judiciar situat in localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr.7A, 
jud.  Mehedinţ i  la  data de 
14.06.2018 orele 14:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini cu cel putin 2 ore inainte 
de ora de incepere a licitatiei 
publice. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 

în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.ro 
sau la sediul debitoarei din Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
judeţul Mehedinţi.

l Primăria  comunei Clinceni, cu 
sediul in comuna Clinceni, strada 
Principală nr. 107A, judetul Ilfov, 
tel/fax369.43.93/369.40.41, cod 
fiscal 6506628, e-mail primaria-
clinceni@yahoo.com, organizează 
licitaţie privind închirierea prin 
licitaţie publică cu strigare a 
imobilului cu destinaţie farmacie, 
în suprafaţă de 120 mp –strada 
Ciorogarlei, nr. 10, ce aparţine 
domeniului public al comunei 
Clinceni. Costul documentaţiilor 
pentru înscrierea la licitaţie este de 
300 lei fară TVA și se achită la 
caseria Primăriei comunei Clin-
ceni, iar garanţia de participare 
este 1000 lei. a)data la care pot 
ridica documentaţiile privind lici-
taţia 31.06.2018. b)adresa de unde 
se ridică documentaţiile privind 
licitaţia: Primăria comunei Clin-
ceni, comuna Clinceni, strada 
Principală, nr. 107 A, judeţul Ilfov- 
compartimentul contabilitate c) 
adresa unde se depun ofertele 
Primăria comunei Clinceni, d) 
termenul limită de depunere a 
ofertelor 13.06.2018 ora 11.00. e) 
data  deschider i i  ofer te lor 
13.06.2018 ora 12,00- la sediul 
Primăriei comunei Clinceni. Solu-
ţionarea litigiilor apărute în lega-
tură cu atribuirea, încheierea, 
excutarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legii conten-
ciosului administrativ nr. 544/2004, 
cu modificările ulterioare.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar 
nr. 1508/40/2013 Tribunalul  Boto-
sani, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: A. Imobil 
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1 
amplasat pe teren în concesiune de 
la municipiul Dorohoi, compus 
din: 1. Restaurant Hotel Cabana 
Brazi cu subsol, parter și etaj cu s.c 
la sol de 701,10 mp; 2. Magazie cu 
s.c. la sol de 34,30 mp;

3. Magazie si beci cu s.c. la sol de 
97,20 m.p.; Pretul de vanzare fiind 
de 1.754.000 lei (382.400Euro), 
TVA inclus (100%). B. Spaţiu 
comercial situat in Dorohoi, Aleea 
Duzilor, nr. 12, bl.E1-parter, în 
suprafaţă utila de 245,50 mp(con-
struita 266,90 mp).Terenul în cota 
indiviza de 61,89 mp  este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi la 
pretul  de 315.100 lei (68.700 
Euro), TVA inclus  (100%). 
Persoanele care pretind vreun 
drept  asupra bunuri lor  ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt, 
cu o zi inainte de data licitatiei, 
orele 15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Iași, Str.  Vasile Lupu, Nr. 43, 
Jud. Iași, în data de 15.06.2018, 
orele 14:00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din 15.03.2016 si 
adunarea  c red i tor i lor  d in 
04.10.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare 
și desfășurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10 % din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
a u t o  –  t r a n s p o r t  m a r f ă , 
nr.0343382000; card tahograf – 
nr.00000000088SK000, certificat 
ADR nr.095125, documente elibe-
rate de ARR Rm. Vâlcea, pe 
numele Colțoi Liviu, din comuna 
Bujoreni, județul Vâlcea. Se 
declară nule.

l Declar pierdută parafa medic 
Dr. Nechifor Claudia Medic 
Primar Alergologie D87962 din 
28.05.2018.

l Declar pierderea certificatului 
de înregistrare al firmei Monitori-
zare Internaţională SRL cu CUI 
14795225 din data de 05.08.2002, 
J23/1512/05.08.2002, emis de 
ONRC Ilfov.

l Pierdut act concesiune pe 
numele Popa Constantin. Act 
nr.78/2001 din cimitirul Veșnicia 
Griviţa. Declar actul nul.


