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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta
Maria- Vedea, cu sediul în localitatea Vedea, str.Principală, județul
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea a unui post vacant de
infirmier debutan, conform HG
286/23.03.2011 cu modificările și
completările ulterioare. Concursul
se desfășoară în cadrul secției II a
Spitalului de Psihiatrie Sfânta
Maria- Vedea, astfel: Proba scrisă
în data de 03.05.2018, ora 10.00;
Proba de interviu în data de
09.05.2018, ora 10.00. Condiții
specifice de participare la concurs:
școală generală; nu este necesară
vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în perioada 11.04.2018-24.04.2018,
ora 14.00, la sediul Spitalului de
Psihiatrie Sfânta Maria Vedeabirou RUNOS. Relații suplimentare la telefon 0248.248.109, biroul
RUNOS, prin d-na Dumitru
Simona și pe www.spitalpsihsfmaria.ro.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs pentru ocuparea
urmatorului post contractual de
executie vacant din cadrul Căminului de Bătrâni: 1. Asistent
medical generalist grad principal–
1 post. Condiții de participare: studii
postliceale sanitare; - certificat
grad principal. Concursul se va
desfășura la sediul din Piața.
Eroilor nr. 1A, după cum urmează:
înscrierile se fac în perioada
10-23.04.2018 intre orele 9.0014.00; proba scrisă va avea loc în
data de 03.05.2018 ora 9.30; proba
interviu va avea loc în data de
07.05.2018 ora 9.30. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A si
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare
sunt afișate la sediul instituției și
pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot
obține la compartiment Resurse
Umane - tel. 0740178780 sau
0244511137 tasta 120.
l Politia Locala Rm. Sarat, cu
sediul in Rm. Sarat, str. Victoriei,
nr. 95-107, tel. 0238560101, fax
0238563001, e-mail: politia.
locala@primariermsarat.
ro, scoate la concurs functia
publica de executie vacanta de
consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant din cadrul
Compartimentului Contabilitate,
Resurse Umane si Administrativ. Concursul se va desfasura
astfel: - 01.05.2018 - 07.05.2018
selectia dosarelor; - 10.05.2018
proba scrisa, ora 10.00 la sediul
Politiei locale Rm. Sarat; 16.05.2018 proba interviu, ora

10.00 la sediul Politiei locale Rm.
Sarat. 1.Conditiile generale
conform art. 54 din Legea
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare: - are cetatenia romana si
domiciliul in Romania; cunoaste limba romana scris si
vorbit; - are varsta de 18 ani
impliniti; - are capacitate deplina
de exercitiu; - are o stare corespunzatoare de sanatate corespunzatoare functiei publice
pentru care candideaza, atestata
pe baza de examen medical de
specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege
pentru functia publica; - indeplineste conditiile specifice pentru
ocuparea functiei publice; - nu a
fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, de serviciu sau
in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu
exceptia situatiei in care ar interveni reabilitarea; - nu a fost
destituita dintr-o functie publica
sau nu i-a incetat contractul
individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 7
ani; - nu a desfasurat activitate
politica, astfel cum este definita
prin lege. 2. Conditii specifice: studii universitare de licenta
absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta; - fara
vechime in specialitatea studiilor.
Continutul dosarului si bibliografia vor fi afisate la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat si pe
site. Dosarele de inscriere se
depun in termen de 20 de zile de
la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a, la secretarul de
comisie, ref. Serban Tatiana, la
sediul Politiei Locale.

l Spitalul de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în
localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr.51, judeţul Gorj, organizează, conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale,
după cum urmează: -asistent
medical generalist debutant: 1
post vacant cabinet obstetrică-ginecologie; -asistent medical
generalist debutant: 1 post
vacant cabinet chirurgie pediatrică; -asistent medical generalist
debutant: 1 post vacant cabinet
diabet zaharat, nutriţie şi boli
metabolice; -asistent medical
generalist debutant: 1 post
vacant cabinet nefrologie; -asistent medical generalist debutant:
1 post vacant cabinet hematologie. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă pentru toate
posturile în data de 03.05.2018,
ora 9.00; -Interviul pentru toate
posturile în data de 09.05.2018,
ora 9.00. Condiţii generale de
participare: -Are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
-Cunoaşte limba română scris şi
vorbit; -Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-Are capacitate deplină de exerciţiu; -Are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
fişei de aptitudine eliberată de
către medicul de medicina
muncii; -Îndeplineşte condiţiile
de studii potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exerci-
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tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale sunt: -Diplomă de
absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a
învăţământului superior de 3 ani
în specialitate sau diplomă de
licenţă în specialitate, fără
vechime în specialitate. 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
Spitalului de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, din str.Eroilor,
nr.51, jud.Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul de
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti,
persoană de contact: referent
F e t i ţ o i u Va l e n t i n , t e l e f o n :
0253.378.165, fax: 0253.378.085,
e-mail: sp_carb@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Gura
Caliței, cu sediul în sat Gura
Caliței, comuna Gura Caliței,
judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: administrator financiar (contabil) IS, pe
perioadă nedeterminată: 1/2 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
03.05.2018, ora 10.00; -Proba practică în data de 07.05.2018, ora
9.00; -Proba interviu în data de
07.05.2018, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare
economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
-vechime minimă în specialitatea
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postului: minim 8 ani; -cunoștințe
de operare pe calculator: Word,
Excel și programe specifice contabilității; -abilități de comunicare și
relaționare bună în echipă, de
gestionare a resurselor alocate;
-capacitate de analiză și sinteză,
de gestionare a timpului și priorităților. 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 Școlii Gimnaziale
Gura Caliței. Relaţii suplimentare
la sediul Școlii Gimnaziale Gura
Caliței, persoană de contact:
Gavrilă Mihaela, telefon:
0237.255.101, e-mail: samguracalitei@yahoo.com
l Complexul Multifuncţional
„Caraiman”, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de natură
contractuală:
-1 post șef serviciu medic la Serviciul Ambulanță Socială. Condiţii
de participare la concurs: studii
superioare absolvite cu diplomă
de licenţă în medicină; confirmare
ca medic specialist în medicină
generală; vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării
funcției: minim 2 ani;
-2 posturi asistent medical generalist în cadrul Serviciului Ambulanță Socială. Condiţii de
participare la concurs: studii
postliceale absolvite cu diplomă;
nu este necesară vechime în specialitatea studiilor;
-1 post asistent medical generalist
în cadrul Unitatii Medicina
Muncii. Condiţii de participare la
concurs: studii postliceale absolvite cu diploma; nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor;
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-1 post asistent farmacie. Condiţii
de participare la concurs: studii
postliceale absolvite cu diplomă–
specialitatea farmacie; adeverință
de obținere a gradului principal;
vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcției:
minim 5 ani;
-1 post referent în cadrul Biroului
Secretariat, Dispecerat și Transport. Condiţii de participare la
concurs: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; 
-3 posturi îngrijitor în cadrul
S e r v i c i u l u i A d m i n i s t r a t i v.
Condiţii de participare la concurs:
studii generale; nu este necesară
vechime în specialitatea studiilor;
-5 posturi îngrijitor la domiciliu în
cadrul Serviciului Consiliere și
Asistență Persoane Vârstnice.
Condiţii de participare la concurs:
studii generale și curs calificare
îngrijitor la domiciliu; nu este
necesară vechime în specialitatea
studiilor;
Concursul se va desfăşura la
sediul Complexului Multifuncţional „Caraiman” din Bucureşti,
sector 1, str. Caraiman nr. 33a, în
data de 03.05.2018 ora 10.00
proba scrisă, respectiv probă
practică pentru postul de îngrijitor. Data şi ora interviului vor fi
anunţate
u l t e r i o r.
Data limită pană la care se
pot depune actele pentru dosarul
de concurs este: 23.04.2018.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei şi la
telefon 021/224.40.73 int.120.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al
Societăţii Comerciale IPTANA
Tr a n s p r o i e c t S . A . , C . U . I .
14163342, nr. Înregistrare la Registrul Comerţului J40/7571/2001,
convoaca adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru ziua de
24 mai 2018, ora 15,00, la adresa
Bd. Dinicu Golescu nr.36, sala de
şedinţe, parter, sector 1, Bucureşti
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 22 mai 2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Consiliului de administraţie privind realizarea programului de activitate pe anul 2017;
2. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Auditorului financiar
asupra situaţiilor financiare la
data de 31 decembrie 2017;
3. Prezentarea şi aprobarea
Bilanţului, Contului de profit şi
pierdere şi a celorlalte situaţii
financiare anuale pentru exerciţiul
financiar al anului 2017;
4. Aprobarea repertizării profitului net pe anul 2017 /modului de
acoperire a pierderii;
5. Aprobarea descărcării de
gestiune a Consiliului de adminis-

traţie şi Auditorului financiar
pentru exerciţiul financiar 2017;
6. Prezentarea şi aprobarea
Programului de activitate pe anul
2018;
7. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
8. Prezentarea Programului de
investiţii pe anul 2018;
9. diverse.
Dacă la prima convocare nu se
întruneşte cel puţin o pătrime din
numărul total de drepturi de vot
şedinţa se reconvoacă la data de 25
mai 2018, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră.
Începând cu data de 10 mai
2018 documentele şi materialele
informative referitoare la problemele cuprinse pe ordinea de zi, se
pot consulta la adresa de desfăşurare a adunării. 
Formularele de procuri, se pot
obţine, completa, semna şi depune
până la data de 22 mai 2018 la
adresa de desfăşurare a adunării
generale extraordinare. Preşedinte
Consiliu Administraţie Ion
Baroncea.
l Directoratul S.C. SCHENKER
Logistics România S.A., societate
funcţionând în conformitate cu
legile din România, administrată
în sistem dualist, cu sediul în
Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196
C, sector 5, Bucureşti, înregistrată
la Registrul Comerţului Bucureşti
cu nr. J40/9578/1994, C.U.I.
5905159, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
la data de 16.05.2018, orele 10,00
şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la aceeaşi dată,
orele 11,00. 
Cele două adunări vor avea loc la
sediul SCHENKER Logistics
Romania SA din Bucureşti, Calea
Rahovei nr. 196, sector 5, sala de
şedinţe 1, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 25.04.2018, data de
referinţă.
Dacă la prima convocare a celor
două adunări nu se va întruni
cvorumul necesar, o a doua
Adunare Generală Ordinară şi
Extraordinară a Acţionarilor se va
desfăşura în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi, la data de 17.05.2018,
orele 10:00, respectiv 11.00 pentru
toţi acţionarii Societăţii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor până la
sfârşitul Datei de Referinţă.
I. Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
este următoarea:
1. Prezentarea dezbaterea şi aprobarea Rapoartelor anuale întocmite de Directorat şi Consiliul de
Supraveghere asupra situaţiilor
financiare încheiate pentru anul
2017 ale SC SCHENKER Logistics Romania SA. 
2. Descărcarea de gestiune a
membrilor Directoratului SC

SCHENKER Logistics Romania
SA, pentru exerciţiul financiar
2017.
3. Prezentarea raportului auditorului independent firma Pricewaterhouse Cooper SRL cu privire la
Situaţiile financiare individuale
încheiate la 31.12.2017 ale SC
SCHENKER Logistics Romania
SA.
4. Prezentarea, aprobarea sau
modificarea Situaţiilor financiare
încheiate la 31.12. 2017 (Bilanţul
contabil, Contul de profit şi pierdere, Situaţia f luxurilor de
numerar şi Situaţia modificărilor
capitalului propriu, alocare profit
şi stabilirea dividendului) ale
SCHENKER Logistics Romania
SA.
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului Bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul
2018.
6. Numirea unui auditor financiar
şi stabilirea duratei contractului
acestuia sau prelungirea mandatului auditorului existent firma
PriceWaterhouseCooper SRL.
precum şi durata prelungirii.
7. Împuternicirea Preşedintelui
Directoratului S.C. SCHENKER
Logistics Romania S.A.- domnul
Budinsky Albin, pentru îndeplinirea tuturor acţiunilor şi formalităţilor necesare pentru
înregistrarea şi/sau publicarea
acestor hotărâri şi/sau oricăror
documente potrivit reglementărilor legale în vigoare sau depunerea acestora la autorităţile
competente.
II. Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:
1. Modificarea actului constitutiv
al societăţii în funcţie de deciziile
luate de Adunarea Generală a
Acţionarilor Ordinară. 
2. Diverse. 
Reprezentarea acţionarilor la
lucrările adunării generale se va
putea face şi prin alte persoane
decât acţionarii, pe bază de
procură specială. Membrii consiliului de supraveghere şi membrii
Directoratului, directorii, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea
nulităţii hotărârii, dacă, fără votul
acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută conform dispoziţiilor
art. 125 alin. 5 din Legea nr.
31/1990 republicată şi modificată.
Formularele de procură specială
pot fi obţinute de la sediul societăţii sau de la sediile sucursalelor
SCHENKER Logistics Romania
din teritoriu şi vor fi depuse în
original la sediul societăţii sau la
sediile Sucursalelor SCHENKER
Logistics Romania din teritoriu cu
cel puţin 48 de ore înainte de data
ţinerii adunării generale la prima
convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, în cadrul
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adunării generale, conform dispoziţiilor art. 125 alin. (3) din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Acţionarii coproprietari ai unei acţiuni trebuie să
îşi desemneze un reprezentant
comun pentru exercitarea dreptului de vot pentru acţiunea
respectivă. Materialele aferente
problemelor înscrise pe ordinea de
zi a Adunării Generale a Acţionarilor, se pot consulta la sediul
societăţii începând cu data de
04.04.2018.
Relaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul societăţii sau la telefon
021/234.00.80.

CITAȚII
l Dna Barzoiu Lucretia- cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Breaza, sat Breaza,
județul Buzău, născută la data
de 06.05.1934, dispărut de la
domiciliu la data de 17.07.2012este citată în calitate de pârâtă
pentru termenul de judecată din
data de 17 aprilie 2018, ora 9,00
la completul civil nr.4, în cauza
civilă ce formează obiectul dosarului nr.10.741/200/2017, aflat în
curs de soluționare pe rolul Judecătoriei Buzău. Citarea prin
publicitate a fost dispusă de
instanța investită, în temeiul
art.167 cod proc. civ. prin încheierea de ședință din data de
20.03.2018.
l Către: Moştenitorii defunctei
Tăutu -Ruhen Maria, fosta cu
ultimul domiciliu în municipiul
Sibiu, P-ţa Prahovei, nr.4, ap.1,
judeţul Sibiu. Vă înştiinţăm că
sunteţi invitaţi să vă prezentaţi la
sediul Societatea Profesionala
Notariala Dragomir, cu sediul
din municipiul Sibiu, str. Zaharia
Boiu, nr.17, ap.3, judeţul Sibiu, la
data de 15.05.2018, ora 10,00, în
calitate de moştenitori ai
defunctei Tăutu -Ruhen Maria,
născută la data de 11.09.1943 în
localitatea Târnăveni, judeţul
Mureş, decedată la data de
20.06.2017, fosta cu ultimul
domiciliu în municipiul Sibiu,
P-ţa Prahovei, nr.4, ap.1, judeţul
Sibiu, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale a acesteia. Succesibilii indicaţi în cererea de deschidere a
procedurii succesorale sunt:
Tăutu Eugen -Dumitru -în calitate de soţ, Tăutu Eugenia Mona
-în calitate de fiică şi Tăutu
Mihai -Teodor, în calitate de fiu.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează licitaţie publică
deschisă în data de 12.04.2018,
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@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
orele 12.00 pentru concesionare
teren în suprafaţă de 10.000mp,
situat în T62 parcela P2870/4.
Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 5000
lei/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 12.04.2018, orele
10.00. Caietul de sarcini poate fi
obţinut de la Biroul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei
comnunei Miroslava, judeţul Iaşi.
Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.

DIVERSE
l Comuna Cernat, județul
Covasna, comuna Cernat, nr.456,
telefon: 0267.367.501, fax:
0267.367.488, e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com, comunacernat@yahoo.com. Programul
pentru acordarea finanțărilor
nerambursabile este valabil
pentru anul 2018. Autoritatea
finanțatoare: comuna Cernat,
prin Consiliul Local Cernat, cu
sediul în comuna Cernat, sat
Cernat, nr.456, județul Covasna,
acordă finanțări nerambursabile
pentru activități nonprofit de
interes general, în conformitate
cu prevederile Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes
general. Domeniul de intervenție
selectată este: sport. Beneficiari
direcți: -persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial; -asociații ori fundații
constituite conform legii sau
culte religioase recunoscute
conform legii. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă
acordată din fonduri publice
unui beneficiar se va face în baza
unui contract de finanțare
nerambursabilă încheiat între
Comuna Cernat, județul
Covasna și beneficiar, în urma
aplicării procedurii selecției
publice de proiecte. Bugetul
finanțării nerambursabile
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/15.02.2018 este
de 10.000Lei pentru domeniul
proiectelor sportive. Prevederile
finale: Programul anual și
Anunțul de participare la selecția
de proiecte va fi publicat în
Monitorul Oficial al României și
într-un cotidian central și în
două cotidiene locale și pe site-ul
autorității publice finanțatoare:
www.csernaton.ro.

PIERDERI
l Pierdut Contract de construire
nr. 8753/05.12.1972 și proces verbal
din 20.04.1973 pe numele Tudor
Mihai și Tudor Ortansa. Le declar
nule.

