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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la 
Penitenciarul Tulcea, caut loc de 
muncă pe raza jud.Tulcea și împreju-
rimi, având calificare și experiență în 
următoarele domenii: alimentație 
publică și turism, construcții, pază, 
constultanță IT. Disponibilitate pe 
timpul nopții. Relații 0738.344.949, 
oferte pe mail: oantadoru2000@
gmail.com sau la Penitenciarul 
Tulcea. 

OFERTE SERVICIU  
l Angajez o persoană pentru îngri-
jire animale. Telefon 0764.53.90.11.

l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare și 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: studii- 
bacalaureat/ limbă străină: engleză/ 
permis de conducere: catergoria B. 
Programări interviu și test engleza la 
telefon 0744.701.879.

l Logos Accounting Services anga-
jeaza in Bucuresti operator introdu-
cere si validare date cu cunostinte 
engleza. Tel. 0314380979.

l KS-Unit-Shpetim SRL din Arad 
angajeaza 1 lucrator bucatarie 
(spalator vase mari). Conditii 
minime; studii primare (8 clase), 
cunostinte limba engleza. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la 
data de 12.03.2018. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 13.03.2018  
si consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0754883598.

l Primăria Clinceni -Ilfov organi-
zează în data de 29.03.2018 concurs 
recrutare pentru 1 administrator și 1 
îngrijitor. Detalii la 0213694041.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, avand 
ca domeniu de activitate productia de 
subansamble auto, angajeaza Sef 
compartiment – 2 pozitii cu urmatoa-
rele responsabilitati: 1. Asigura func-
tionarea masinilor si instalatiilor 
mecanice si a elementelor acestora 
sau testarea prototipurilor; 2. Intre-
tine echipamentele pe linia de 
productie si asamblare ceasuri de 
bord; 3. Avizeaza functionarea echi-
pamentelor si aproba interventii; 4. 
Participa la instalarea echipamen-
telor preluate din alte tari; 5. Studiaza 
anumite procedee tehnologice nece-
sare instalarii si setarii echipamen-
telor. Cerinte: 1. Absolvent de studii 
superioare – Inginerie mecanica. 2. 
Experienta de minimum 5 ani in 
mediul industrial auto. 3. Cunostinte 
ale sistemelor Kaizen si Kanban. 4. 
Limba engleza – nivel mediu. 5. 
Limba japoneza – constituie avantaj. 
Cei interesati pot trimite aplicatiile la 
numarul de fax 0244/596004 pana la 
data de 08.03.2018.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, avand 
ca domeniu de activitate productia de 
subansamble auto, angajeaza Sef 
departament cu urmatoarele respon-

sabilitati: 1. Asigura functionarea 
masinilor si instalatiilor mecanice si a 
elementelor acestora sau testarea 
prototipurilor; 2. Intretine echipa-
mentele pe linia de productie si asam-
blare ceasuri de bord; 3. Avizeaza 
functionarea echipamentelor si 
aproba interventii; 4. Participa la 
instalarea echipamentelor preluate 
din alte tari; 5. Studiaza anumite 
procedee tehnologice necesare insta-
larii si setarii echipamentelor. Cerinte: 
1. Absolvent de studii superioare, 
Inginerie mecanica. 2. Experienta de 
minimum 5 ani in mediul industrial 
auto. 3. Cunostinte ale sistemelor 
Kaizen si Kanban. 4. Limba engleza 
– nivel mediu. 5. Limba japoneza – 
constituie avantaj. Cei interesati pot 
trimite aplicatiile la numarul de fax 
0244/596004 pana la data de 
08.03.2018.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, avand 
ca domeniu de activitate productia de 
subansamble auto, angajeaza Specia-
list Imbunatatire Procese cu urmatoa-
rele responsabilitati: 1. Asigura 
functionarea masinilor si instalatiilor 
mecanice si a elementelor acestora 
sau testarea prototipurilor; 2. Intre-
tine echipamentele pe linia de 
productie si asamblare ceasuri de 
bord; 3. Avizeaza functionarea echi-
pamentelor si aproba interventii; 4. 
Participa la instalarea echipamen-
telor preluate din alte tari; 5. Studiaza 
anumite procedee tehnologice nece-
sare instalarii si setarii echipamen-
telor. Cerinte: 1. Absolvent de studii 
superioare – profil tehnic. 2. Experi-
enta de minimum 5 ani in mediul 
industrial auto. 3. Cunostinte ale 
sistemelor Kaizen si Kanban. 4. 
Limba engleza – nivel mediu. 5. 
Limba japoneza – constituie avantaj. 
Cei interesati pot trimite aplicatiile la 
numarul de fax 0244/596004 pana la 
data de 08.03.2018.

l Compania Calsonic Kansei 
Romania, cu sediul in Ploiesti, avand 
ca domeniu de activitate productia de 
subansamble auto, angajeaza Tehni-
cian electronica cu urmatoarele 
responsabilitati: 1. Asigura functio-
narea masinilor si instalatiilor meca-
nice, electrice si electronice si a 
elementelor acestora sau testarea 
prototipurilor; 2. Intretine echipa-
mentele pe linia de productie si asam-
blare ceasuri de bord; 3. Identifica si 
rezolva problemele tehnice care apar 
in procesul muncii; 4. Participa la 
instalarea echipamentelor preluate 
din alte tari; Cerinte: 1. Absolvent de 
liceu, profil tehnic. 2. Experienta de 
minimum 5 ani in mediul industrial 
auto. 3. Cunostinte ale sistemelor 
Kaizen si Kanban; 4. Limba engleza 
– nivel mediu. 5. Limba japoneza – 
reprezinta un avantaj. Cei interesati 
pot trimite aplicatiile la numarul de 
fax 0244/596004 pana la data de 
08.03.2018.

l Primăria Comunei Scaeşti, judeţul 
Dolj, organizează concurs/examen, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată a postului contractual vacant 
de: administrator public, clasa l, care 
va avea loc pe data 29.03.2018, ora 
11.00, proba scrisă, pe data de 
02.04.2018, ora 11.00, proba practică 

de testare a cunoştinţelor de operare 
calculator şi internet, şi pe data de 
04.04.2018, interviul. Condiţii de 
participare: -studii superioare 
juridice sau economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei: minim 3 ani; -expe-
rienţă în funcţii de conducere: 3 ani. 
Termen depunere dosare: 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a lll-a, la sediul Primăriei 
Comunei Scaeşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Scaeşti, persoană de contact: Bralos-
t i t e a n u  N i c o l e t a ,  t e l e f o n : 
0251.447.007.

l Agenţia pentru Întreprinderi Mici 
și Mijlocii, Atragere de Investiţii și 
Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca, cu sediul în localitatea Cluj-Na-
poca, strada Horea, numărul 3, 
judeţul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice temporare 
vacante de: consilier, clasa I, gradul 
superior -funcţie publică de execuţie, 
1 post. Concursul se va desfășura la 
sediul Agenţiei pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii 
și Promovare a Exportului Cluj-Na-
poca astfel: -Proba scrisă în data de 
19 martie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23 martie 2018, 
începând cu ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în știinţe inginerești/știinţe 
economice/știinţe juridice; -vechime: 
9 ani în specialitatea studiilor nece-
sare executării funcţiei publice. Să 
îndeplinească condiţiile de ocupare a 
funcţiei publice, conform art. 54 din 
Legea nr.188/1999, privind statutul 
funcţionarilor publici, republicată cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
8 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituţiei, respectiv în peri-
oada: 07.03.2018-14.03.2018. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul instituției: 
Cluj-Napoca, str.Horea, nr.3, 
cam.306, persoană de contact: Tiberia 
Oance -consilier superior, telefon/fax: 
0264.487.224/0264.487.244, e-mail: 
oficiucluj@imm.gov.ro  

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Buzău, 
In temeiul H.G. nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoa-
relor posturi (funcţie contractuală): 1 
post asistent social practicant vacant 
(perioadă nedeterminată) la Serviciul 
pentru îngrijiri de tip familial pentru 
copil, astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 21.03.2018; selecţie 

dosare,  în data de 22.03.2018, ora 10; 
Proba scrisă, în data de 30.03.2018, 
ora 10; Interviu, în data de 
05.04.2018, ora 10; Condiții: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul de licență Asistență socială; 
atestat de liberă practică sau aviz de 
exercitare a profesiei de asistent 
social practicant eliberate, în condi-
țiile legii, de Colegiul Național al 
Asistenților Sociali din România; 
vechime în specialitate-minim 1 an. 
Persoană de contact: Cristea Iuliana 
-tel. 0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de 21.03.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfașoară 
la sediul instituţiei din  mun. Buzău, 
strada Bistriţei nr. 41, jud.Buzău.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza Ordinului 
869/2015, pentru ocuparea următoa-
relor funcții: -medic specialist, specia-
litatea chirurgie generală- post 
temporar vacant până la revenirea pe 
post a titularului; -medic specialist, 
specialitatea neurologie -post pe peri-
oadă determinată până la  venirea pe 
post a titularului. La concurs se pot 
înscrie specialiști sau primari confir-
mați în specialitatea în care se publică 
postul. Dosarul de concurs cuprinde 
următoarele acte: -cererea în care se 
menţionează postul pentru care 
dorește să concureze; -copia de pe 
diploma de licență și certificatul de 
medic specialist sau primar  și certi-
ficat de confirmare în gradul profesi-
onal; -copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profesionale 
cu viza pe anul în curs; -dovada/
înscrisul din care să rezulte că nu i-a 
fost aplicată una dintre sancţiunile 
prevăzute la art.447 alin.(1) lit.(e) sau 
(f), la art.531 alin. (1) lit. (d) ori (e), 
respectiv la art.618 alin. (1) lit. (d) sau 
(e) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -copia actului de identitate în 
termen de valabilitate; -acte dovedi-
toare pentru calcularea punctajului 
prevăzut în anexa nr.3 la ordin; -cazi-
erul judiciar; -certificat medical din 
care să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activităţii pentru postul 
pentru care candidează; -chitanţa de 

plată a taxei de concurs în valoare de 
150 ron. Tematica de concurs și alte 
relații suplimentare se pot obține de 
la biroul RUNOS al Spitalului Muni-
cipal Urziceni, tel 0243.255.375 
int.131. Înscrierile se fac în termen de 
10 zile calendaristice de la apariția 
prezentului anunț, iar concursul se 
organizează în maxim 30 zile lucră-
toare de la publicare.

l Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 286/2011 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale temporat vacante: - un 
post de Registrator Medical debutant  
-pe perioadă determinată în cadrul 
CPU. Conditii specifice în vederea 
participării la concurs: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii. -Calendar 
desfășurare concurs: -15.03.2018 ora 
15.00 -dată limită depunere dosar. 
-22.03.2018 ora 10.00 -proba scrisă. 
-26.03.2018 ora 10.00 -proba interviu. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute în art.3 din 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din HG. 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Informații referitoare la organi-
zarea și desfășurarea concursurilor , 
bibliografiile și după caz tematicile, 
calendarele de desfășurare a concur-
surilor sunt afișate la sediul unității și 
pe www.spitalul-urziceni.ro. Relații 
suplimentare se obțin la tel. 
0243.255.375, interior 131.

l Primăria Comunei Moroeni orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Moroeni, judeţul Dâmboviţa: I.
Compartiment Urbanism-Cadastru: 
I.consilier, cls.I, grad profesional 
principal, nivelul studiilor superior- 1 
post. Pentru ocupare se cere studii 
universitare de Iicenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată (arhitect sau inginer 
constructor), absolvite cu diplomă de 
Iicenţă sau echivalentă. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Moroeni, judeţul Dâmbo-
viţa, strada Principală, nr.152, la data 
de 23.04.2018, ora 10.00, proba scrisă 
și la data de 25.04.2018, ora 13.00, 

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician electronist) din 
cadrul Serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ - 
Poliţia Locală Suceava. 

Condiţii specifice de participare la concurs: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 ani 
şi 6 luni. 

Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia dosarelor a următoarelor probe: proba scrisă şi 
interviul. 

Concursul se organizează conform calendarului următor: 
· 20 martie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea 

dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava; 
· 29 martie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la 

sediul Primăriei Municipiului Suceava;
· Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu 

odată cu rezultatele la proba practică. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 

camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
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interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Moroeni, 
judeţul Dâmboviţa. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la  art .49 din HG 
nr.611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Moroeni. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Moroeni  ş i  la  nr.de telefon: 
0245.772.213.

l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează  concurs  în  baza  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
şi determinată, normă întreagă, a 
următoarelor posturi contractuale 
vacante: Secţia ATI I: -Infirmieră- 1 
post; -Asistent medical debutant- 2 
posturi; -Asistent medical-1 post; 
-Registrator medical- 1/2 normă; 
Secţia Clinică Gastroenterologie: 
-Asistent medical principal- 1 post; 
Asistent medical temporar- 1 post; 
-Registrator medical- 1 post; 
Compartiment Endoscopie Digestivă, 
Diagnostică şi Terapeutic: -Asistent 
medical principal- 2 posturi; -Asistent 
medical generalist- 1 post; -Asistent 
medical- 1 post; Secţia Urologie: Asis-
tent medical- 1 post; Secţia Cardio-
logie: -Asistent medical- 2 posturi; 
Compartiment USTACC: -Asistent 
medical principal (S)- 1 post; -Infir-
mieră- 1 post; Compartiment Cardio-
logie Intervenţională: -Asistent 
medical principal- 1 post; Comparti-
ment Pneumologie: -Infirmieră- 1 
post; -Brancardier- 1 post; Secţia 
Clinică Boli Parazitare: -Infirmieră- 1 
post; Secţia Chirurgie Clinică: -Asis-
tent medical principal- 1 post; Secţia 
Clinică Ortopedie şi Traumatologie I: 
-Asistent medical- 2 posturi; -Asistent 
medical debutant- 1 post; Secţia 
Clinică Ortopedie şi Traumatologie 
II: -Infirmieră - 2 posturi; Secţia 
Medicină Internă I: -Infirmieră- 1 
post; Asistent medical- 3 posturi; 
Secţia Clinică Medicină Internă II: 
-Infirmieră- 1 post; -Asistent medical- 
1 post; Secţia Reumatologie: -Infir-
mieră- 1 post; -Brancardier- 1 post; 
Secţia Clinică Neurologie I: -Regis-
trator medical- 1 post; -Infirmieră- 2 
posturi; -Asistent medical- 2 posturi; 
Secţia Clinică Neurologie II: -Infir-
mieră- 2 posturi; -Asistent medical 
temporar- 2 posturi; -Asistent medical 
principal- 2 posturi; Terapie Acută 
Neuro I: -Brancardier- 1 post; -Infir-
mieră- 1 post; -Asistent medical- 2 
posturi; Terapie Acută Neuro II: 
-Infirmieră- 2 posturi; -Asistent 
medical- 2 posturi; Secţia Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneologie: 
-Registrator medical- 1 post; -Asistent 
medical- 2 posturi; Bloc Operator 
Neurochirurgie: -Asistent medical- 3 
posturi; -Infirmieră- 1 post; Bloc 
Operator Ortopodie-Traumatologie: 
-Asistent medical- 2 posturi; Nucleu 
Cercetare Dermatologie: -Registrator 
medical- 1 post; Camera de Gardă 
Medicină Internă: -Asistent medical- 
2 posturi;  Camera de Gardă 
Chirurgie: -Asistent medical genera-
list- 1 post; Serviciul de Management 
al Calităţii Serviciilor Medicale: 
-Asistent medical- 1/2 normă. Pentru 
a ocupa posturile contractuale 
vacante, candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile generale de 
participare la concurs: Poate ocupa 
un post vacant persoana care îndepli-

neşte următoarele condiţii: -are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând spaţiului 
economic european şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
scrisă şi vorbită; -are capacitatea 
deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau alte unităţi 
sanitare abilitate; -îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi de vechime sau alte 
condiţii specifice cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului, 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 exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitatea. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -Asis-
tent medical generalist (PL): 
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare 
postliceale, certificat de membru 
eliberat de OAMGMAMR vizat 
pentru anul în curs, asigurare de 
răspundere civilă profesională pentru 
anul în curs, aviz psihiatric/psihologic 
pentru a profesa în domeniu, 6 luni 
vechime în specialitate. -Asistent 
medical debutant: -Diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, certi-
ficat de membru eliberat de 
OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă 
profesională pentru anul în curs, aviz 
psihiatric/psihologic pentru a profesa 
în domeniu. -Asistent medical prin-
cipal (PL): -Diplomă de absolvire a 
şcolii sanitare postliceale, certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR 
vizat pentru anul în curs, asigurare de 
răspundere civilă profesională, certi-
ficat de grad principal, minim 5 ani 
vechime în specialitate, aviz psihia-
tric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. -Asistent medical principal 
(S): -Diplomă de licenţă în speciali-
tate, certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă 
profesională, certificat de grad prin-
cipal, minim 5 ani vechime în specia-
litate, aviz psihiatric/psihologic 
pentru a profesa în domeniu. -Asis-
tent medical principal (S) -Serviciul 
de Management al Calităţii Servici-
ilor Medicale: -Diplomă de licenţă în 
specialitate, diplomă de master 
-Management Sanitar, certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR 
vizat pentru anul în curs, asigurare de 
răspundere civilă profesională, certi-
ficat de grad principal, minim 5 ani 
vechime în specialitate, aviz psihia-
tric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. -Infirmieră: -Diplomă sau 
adeverinţă studii şcoală generală, curs 
de calificare profesională infirmieră- 
programul naţional de pregătire a 
infirmierelor, 6 luni vechime în activi-
tate. -Brancardier: -Diplomă sau 
adeverinţă studii şcoală generală, fără 
vechime. -Registrator medical: 
-Diplomă de studii medii, 6 luni 
vechime în activitate. -Registrator 
medical debutant: -Diplomă de studii 
medii. Probele de concurs vor fi: 
-proba scrisă din bibliografia şi tema-
tica de concurs; -interviul/proba 
practică. Dosarele de înscriere trebuie 
să conţină următoarele documente: 
-cerere de înscriere la concurs adre-
sată Managerului Spitalului Clinic 
Colentina, în care se va menţiona 
postul şi locul de muncă pentru care 
candidează; -copia actului de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea potrivit legii, după 
caz; -copii de pe diploma de bacalau-
reat, după caz; -copie de pe alte 

diplome, certificate etc. prin care se 
atestă absolvirea unor specializări în 
domeniul pentru care candidează; 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, adeverinţe care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor; -certificat de 
cazier judiciar sau declaraţie pe 
propria răspundere că nu este 
urmărit penal sau în curs de urmărire 
penală; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al canditatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 
-Curriculum Vitae; -un dosar cu şină. 
Candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale, are obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judi-
ciar, cel mai târziu până la data desfă-
şurării primei probe a concursului. 
Copiile de pe actele menţionate vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-Dosarele pentru înscrierea la concurs 
se vor depune în perioada 28.02.2018-
13.03.2018 pentru perioada nedeter-
minată şi 28.02.2018-06.03.2018 
pentru perioada determinată. -Nu se 
mai primesc dosare pentru înscriere 
după data 13.03.2018, ora 13.00, 
pentru perioada nedeterminată. -Nu 
se mai primesc dosare pentru 
înscriere după data 06.03.2018, ora 
13.00, pentru perioada determinată. 
-Selecţia dosarelor candidaţilor: 
-16.03.2018; -Contestaţii la rezultatele 
selecţiei dosarelor: -19.03.2018; 
-Afişare rezultate contestaţii: 
20.03.2018; -Proba scrisă: 23.03.2018; 
-Afişarea rezultatelor obţinute la 
proba scrisă: -26.03.2018; -Ccontes-
taţii la rezultatele probei scrise: 
-27.03.2018; -Afişare rezultate contes-
taţii: 27.03.2018; -Proba interviu: 
-29.03.2018; -Contestaţii la rezultatele 
probei interviu: -30.03.2018; -Afişarea 
rezultatelor finale: -02.04.2018. 
Pentru înscrierea la concurs candi-
daţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine documente 
conform art.6 al Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Detalii privind condiţiile 
generale, dosarul de concurs şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând site-ul spitalului. Relaţii 
suplimentare se obţin la Serviciul 
RUNOS al Spitalului Clinic Colen-
tina, cu sediul în Şoseaua Ştefan cel 
Mare, nr.19-21, sector 2, telefon: 
+40.021.319.17.80.

l Primăria Scheia, judeţul Iaşi orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post de natură 
contractuală vacant din cadrul 
aparatului de specialitate: -referent, 
treapta profesională I  în cadrul 
compartimentului Cultură. Probele 
stabilite pentru concurs: selecţia de 
dosare; probă scrisă; interviu. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: -data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: în 
termen de 10 de zile lucrătoare  de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a; -data şi ora organizării probei 
scrise: 02.04.2018, ora 9,00; -locul 
organizării probei scrise: sediul 
Primăriei Scheia, judeţul Iaşi. -Inter-
viul va avea loc în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data probei scrise. 

Condiţiile de participare la concurs: 
-Condiţii de vechime: 2 ani în specia-
litatea studiilor; -Condiţii de studii: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Bibliografia de concurs 
este afişată la sediul Primăriei Scheia, 
judeţul Iaşi şi pe site-ul www.scheia.
ro.

CITAȚII  
l Grigorescu Mihai cu ultimul domi-
ciliu în municipiul Braşov, str. 
Lămâiței nr. 66, bl. 93, sc. C, ap. 5, 
Judetul Brasov, este citat pentru data 
de 09 martie 2018, ora 08.30 la Jude-
catoria Ploiesti in proces civil de 
s u c c e s i u n e ,  d o s a r  c i v i l  n r. 
7547/281/2007, la cererea reclamantei 
Grigorescu Gh. Florica.

l Se citeaza paratul Dumitrescu 
Cornelius Georgian, cu ultimile domi-
cilii cunoscute in Marea Britanie, 
Staffordshire, 84 Seaford Street, 
Stoke On Trent, ST4 2ET si in 
Comuna Lipanesti, sat Sipotu, nr. 79, 
judetul Prahova, la Judecatoria 
Ploiesti (cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni, nr.44, jud. Prahova) in dosar 
nr. 13358/281/2017 pentru termenul 
din 04.04.2018, orele 8,30, in proces 
cu reclamanta Dumitrescu Daniela, 
domiciliata in Comuna Lipanesti, sat 
Lipanesti, str. Lalelelor, nr. 279, 
judetul Prahova, in cauza avand ca 
obiect divort, stabilire domiciliu 
minor, stabilire autoritate parinteasca 
si stabilire pensie de intretinere.

l Se citează Vîlcu Gabriela Izabela, 
să se prezinte la data de 07.03.2018, 
ora 12, în comuna Moşoaia, sat 
Smeura nr. 497, jud. Argeş, în vederea 
dezbaterii expertizei de lotizare în 
Dosarul nr. 5375/280/2011.

l Se citează numiții Mureşan Iacob, 
Mureşan Elena, Mureşan Rodovica, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
3370/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Jucan Maria 
ş.a., având ca obiect succesiune, întă-
bulare, cu termen la 17.04.2018

l Se citează numiții Rus Elisabeta, 
Rus Ana, Rus Nicolae, Rus Ilie şi Rus 
Floarea, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 1885/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Capătă Saveta, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 17.04.2018

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, Iacob 
Saveta, Cosmi Pantilimon, Cosmi 
Conon, Cosmi Cătălina, Cosmi 
Docea, Cosmi Nicolae, Iacob Floare 
căs. Cleja, Iacob Dumitru, Iacob Ioan, 
Iacob Maria şi Iacob Măriuca, în 
calitate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coşbuc Maria, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 17.04.2018

l Se citează numita Strugari Silvia, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1397/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andrei Vasile şi 
Maria, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
17.04.2018

l Se citează numitul Sucilă Nicolae 
lui Iacob, în calitate de intimat-pârât 
în dosarul nr. 2824/265/2010 al Tribu-
nalului Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a. - apel, cu 
termen la 05.04.2018

l Se citează numiții Someşan 
Todora, Someşan Iacob, Someşan 
Sidor, Someşan Ileana, Someşan Ioan, 
Someşan Grigore, Someşan Alexa 
Someşan Maria şi Pinca Onița, în 

calitate de pârâți în dosarul nr. 
2667/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bulz George, 
având ca obiect succesiune, ş.a., cu 
termen la 17.04.2018

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina şi Buia Alexandru, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Nicolaie Ioana, 
având ca obiect uzucapiune, succe-
siune, ş.a., cu termen la 28.03.2018

l Se citează numiții Şofronia Grapini 
lui Moisil Partene şi Tudose Varvara, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
2641/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Nistor Avram, 
Nistor Florica, Policsek Anton-Ioan, 
Policksek Alexandra-Irina, având ca 
obiect succesiune, ş.a., cu termen la 
18.04.2018

l Se citează numiții Catarig Elena, 
Tomi Reghina, Tomi Viorica, Doboş 
Titus, Doboş Ana, Doboş Reghina, 
Doboş Valeriu, Bota Ştefania, Galeş 
Yuan, Rauca Onofrim, Ureche Ioan, 
Sucilă Maria, Mureşan Maria, Rus 
Iftinia, Sas Maria, Galeş Sava, Galeş 
Maria, Galeş Ilarion, Galeş Nicolae, 
Galeş Paraschiva, Galeş Tudor, Galeş 
Ironim, Galeş Luca, Galeş Kelemen, 
Galeş Onisim, Galeş Lucreția, Lupşan 
Saveta, Buta Clement şi Galeş 
Todosia, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1656/265/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Bogolin 
Lenuța, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
17.04.2018

l Se citează numiții Mihai Bogdan 
Sebastian, Mihai Luminița Erica, 
Mihai Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona şi Luca Geor-
geta, în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 3327/190/2017 al Judecătoriei 
Bistrița, în proces cu Rus Traian 
Tony, având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
29.03.2018

l Se citează numitul Puica Vasile, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
3153/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Puica Angela 
Floarea, având ca obiect tăgada 
paternității, cu termen la 20.03.2018

l Se citează numiții Androne Florin, 
Harap Domnița căs. Spermezău, 
Mititean Ioan lui Timofte şi Mititean 
Floarea căs. Herța, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 2285/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Filip Grigore ş.a., având ca obiect 
uzucapiune, ş.a., cu termen la 
28.03.2018

l Se citează numiții Cucu Alexandru 
şi Cucu Maxim, în calitate de pârâți 
în dosarul nr. 1450/265/2017 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Dărăban Anton, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 28.03.2018

l Se citează numiții Ohler George, 
Weber Sofia, Ohler Cătălina, Ohler 
Mihai, Ohler Maria, Unciu Gavrilă, 
Onciu Gavrilă, Onciu Gavrilă şi soția 
Onciu Saveta, Crautner Ianoş, 
Krauss George, Krauss Ioan, Bachner 
Mihail, Bachner Sofia şi soția lui 
Krauss Matei, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2079/265/2017 al Judecă-
toriei Năsăud, în proces cu Niculai 
Maxim ş.a., având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen la 
18.04.2018

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan 
sunt chemaţi în instanţă la Judecă-
toria Bistriţa, în dosar număr 
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197/190/2005, în data de 17.04.2018, 
ora 9.00. 

l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul 
domiciliu în Iași, str.Fântânilor, nr.61, 
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iași, este 
chemat la Judecătoria Iași, Secția 
civilă, la data de 26.03.2018, Sala 6, 
completul C23, ora 8.30, în dosar nr. 
28542/245/2016, în calitate de chemat 
în garanție/pârât pentru evicțiune, în 
proces cu Ciolpan Ștefan, Ciolpan 
Ghenuța, Hanganu Valentin și 
Hanganu Tomița, în calitate de recla-
manți, și Carciuc Dragoș-Gabriel și 
Carciuc Roxana-Maria, pârâți, litigiu 
ce are ca obiect revendicare imobi-
liară, rectificare carte funciară.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din muni-
cipiul Tulcea, str. Păcii, nr.7, bl. P.21, 
sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data 
de 16 aprilie 2018, ora 10.30, persoa-
nele cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară la succesiunea defunc-
tului Brener Dragoș- Cătălin, decedat 
la data de 15.04.2017, cu ultim domi-
ciliu în mun. Tulcea, judeţul Tulcea, 
CNP 1650805364211, în Dosar 
succesoral nr. 117/2017, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana, cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str. Mihail Străjan, nr. 3, Bl. 
a4, sc. 3, ap. 6, Jud. Dolj, în calitate 
de pârâtă, în dosar nr. 8737/215/2013* 
la Judecătoria Craiova, C civil 19 
(fost CF4) termen: 23.03.2018. 

l Judecătoria Drobeta Turnu 
Severin , Dosar nr. 608/313/2015, 
Sentința civilă nr. 2521/02.11.2017, 
admite acțiunea. Reclamant Lohon 
Viorica, pârâții Cojocar Ioana,  Maga 
Gheorghiță, Vasiluță Ioana, Purcaru 
Gheorghe și Purcaru Ion,  cu apel în 
30 zile.

l Cosma Violeta, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Str. Sulfinei nr. 2, sat 
Dîlga, com. Dor Mărunt, jud. Călă-
rași, este chemată la Judecătoria 
Lehliu-Gară din Str. Industriei nr. 1, 
Lehliu-Gară la data de 05.04.2018, 
ora 09:00, Complet C3a cp/f, în cali-
tate de pârâtă în dosarul nr. 
2536/249/2017 având ca obiect divorț 
cu minor în proces cu Cosma Ionel.

DIVERSE  
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform sentintei nr. 673 din data 
de 01.03.2018 pronunţată de Tribu-
nalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul 
nr.2193/93/2017, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei Pulsar Daniel’s Impex 
SRL, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, 
nr. 205, județ Ilfov, CIF 14862375, 
J23/1810/2002. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor nascute in cursul 
procedurii este 16.04.2018. Termenul 

limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este 27.04.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat 
este 23.05.2018.  

l SC Anghila Impex SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul „Fabrică de 
prelucrare a peștelui și a produselor 
din pește”- amplasat în județul Brăila, 
comuna Movila Miresii, extravilan, 
tarlaua 52, parcela 527/6, lot 1, lot 2/1. 
Tipul deciziei posibile luate de APM 
Brăila poate fi emiterea sau respin-
gerea acordului de mediu. Raportul 
poate fi consultat la sediul APM 
Brăila -municipiul Brăila, B-dul Inde-
pendenței, nr.16, bl.B5, și la sediul SC 
Anghila Impex SRL, din județul 
Brăila, municipiul Brăila, Șoseaua 
Buzăului, nr.9, etaj 1, în ziliele lucră-
toare, între orele 9.00-13.00. Docu-
mentele menționate sunt disponibile 
și la următoarea adresă de internet: 
www.apmbr.anpm.ro, secțiunea 
Reglementări/Acordul de mediu/
Documentații procedura EIA și EA. 
Dezbaterea publică a raportului 
privind impactul asupra mediului și a 
studiului de evaluare adecvată va 
avea loc la sediul Primăriei din 
comuna Movila Miresii, la data de 11 
aprilie 2018, începând cu ora 13.00. 
Publicul interesat poate transmite în 
scris comentarii/opinii/observații 
privind documentele menționate la 
sediul APM Brăila până la data de 11 
aprilie 2018 (data dezbaterii publice).

l Comuna Răcăciuni, strada Ștefan 
cel Mare, nr.42, comuna Răcăciuni, 
județul Bacău, telefon: 0234.251.212, 
fax: 0234.251.586, cod fiscal: 4670330, 
adresa de mail: cl_racaciuni@yahoo.
com, anunță, conform Legii 350/2005, 
raportul de activitate a finanțării 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2017 pentru 
proiecte de activități nonprofit de 
interes local. Asociații. Nr.crt.; Denu-
mire beneficiar; Titlul proiectului; 
Suma solicitată din Bugetul Local 
(lei); Suma acordată din Bugetul 
Local (lei); Stadiu proiect: 1.; Parohia 
Romano-Catolică Gheorghe Doja 
-Filiala Gîșteni; Reparații Biserică 
Gîșteni, trotuare, astereala, tencuieli 
interioare și exterioare; 25.000; 15.000; 
Finalizat. 2.; Parohia Ortodoxă 
Gîșteni; Construire Biserică: avize, 
autorizații construire, Începere 
lucrări; 50.000; 12.500; Finalizat. 3.; 
Parohia Romano-Catolică Dumbră-
veni; Materiale de construcții pentru 
izolarea Casei Parohiale; 15.000; 
10.000; Finalizat. 4.; Parohia 
Romano-Catolică Fundu Răcăciuni; 
Reparații Casă Parohială; 35.000; 
12.500; Finalizat. 5.; Parohia 
Romano-Catolică Ciucani; Amena-
jare și dotare Casă Parohială; 15.000; 
10.000; Finalizat. 6.; Parohia 
Romano-Catolică Răcăciuni; Repa-
rații exterior biserică și refacerea 
acoperișului; 20.000; 10.000; Finalizat. 

7.; Parohia Ortodoxă Gheorghe Doja; 
Reparații trotuare și alei acces; 
10.000; 5.000; Finalizat. 8.; Parohia 
Ortodoxă Răcăciuni; Îmbunătățirea 
sistemului de încălzire a bisericii, 
respectiv achiziționarea unei centrale 
și suplimentare documentație tehnică 
așezământ social filantropic; 20.000; 
15.000; Finalizat. Total; 190.000; 
90.000.

l Comuna Răcăciuni, județul Bacău, 
str.Ștefan cel Mare, nr.42, comuna 
Răcăciuni, telefon: 0234.251.212, fax: 
0234.251.586, e-mail: cl_racaciuni@
yahoo.com, cod fiscal: 4670330. Auto-
ritatea contractantă face cunoscut 
programul anual al finanțărilor 
nerambursabile din bugetul local al 
comunei Răcăciuni pentru activități 
nonprofit de interes general pentru 
anul 2018, în condițiile Legii 
nr.350/2005, privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. Denu-
mirea autorității finanțatoare: 
Comuna Răcăciuni, cod fiscal: 
4670330, adresa: comuna Răcăciuni, 
județul Bacău, str.Ștefan cel Mare, 
nr.42, telefon: 0234.251.212, fax: 
0234.251.586, e-mail: cl_racaciuni@
y a h o o . c o m .  C o n f o r m  H C L 
nr.18/22.02.2018, privind aprobarea 
bugetului local al comunei Răcăciuni 
pe anul 2018, suma totală alocată cu 
scopul acordării finanțărilor neram-
bursabile de la bugetul propriu pentru 
activități nonprofit este 135.000Lei. 
Programul anual pentru anul 2018, 
aprobat prin HCL nr. 20/22.02.2018, 
alocă următoarele sume pe domenii 
de activitate: Nr.Crt.; Domeniul; 
Suma 2018 (Lei): 1.; Culte; 110.000. 2.; 
Social; 15.000. 3.; Cultură; 10.000. 
Total: 135.000.

l Autoritatea contractantă: Comuna 
Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de 
Sus, nr.112, județul Cluj, cod fiscal: 
4426212, telefon: 0264.233.084, fax: 
0264.233.086, e-mail: office@primari-
ajucu.ro, web: www.primariajucu.ro. 
Anunţ de participare pentru 
concursul de proiecte organizat în 
cadrul Programului anual pentru 
acordarea finanţărilor nerambursabile 
din fondurile bugetului local al 
comunei Jucu alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes local pe anul 
2018. Reglementări legale privind 
acordarea de finanţare nerambursa-
bilă: Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general. 
OG nr.82/2001, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România. 
Domeniile pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă: sport, 
cultură și culte. Suma disponibilă 
pentru sprijinul financiar acordat de 
autoritatea finanţatoare: Grantul 
disponibil pentru această licitaţie este 
de 975.000Lei, defalcat astfel: -sport: 
220.000Lei; -cultură: 305.000Lei; 
-culte: 450.000Lei. Grantul maxim 
acordat prin acest program reprezintă 
cel mult 90% din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului. Diferenţa 
trebuie să fie asigurată din sursele 
proprii ale solicitantului, ale partene-
rilor acestuia sau din alte surse. 
Fiecare solicitant trebuie să contribuie 
cu un aport propriu de cel puţin 10% 
din costurile totale eligibile ale proiec-
tului, sumă ce va fi identificată în 
contul deschis special pentru proiect. 
Contribuţia financiară proprie a soli-
citantului se va verifica o dată cu 
întocmirea raportului final al proiec-
tului. Contribuţia în natură nu este 
eligibilă. Localizare: Proiectele trebuie 
să vizeze grupuri-ţintă numai din 
comuna Jucu. Eligibilitatea aplican-

ţilor: Pentru a fi eligibili la accesarea 
fondurilor nerambursabile, solicitanţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să fie persoană juridică cu 
statut de asociaţie sau fundaţie consti-
tuită conform legii sau cult religios 
recunoscut de lege; -solicitantul 
trebuie să aibă activităţile din proiect 
incluse în documentele statutare; 
-aplicanţii pentru fonduri destinate 
domeniilor sport și culte să aibă 
sediul/filiala înregistrat(ă) în Comuna 
Jucu; -fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu minimum 10% din 
costurile eligibile totale ale proiectului; 
-să fie direct responsabili de pregă-
tirea și managementul proiectului și 
să nu acţioneze ca un intermediar. 
Unde și cum se depun cererile de 
finanţare: Documentele de eligibilitate 
ale proiectului pot fi trimise numai 
prin poștă sau direct la registratură, în 
plic sigilat, la sediul Autorităţii Finan-
ţatoare: Comuna Jucu, localitatea 
Jucu de Sus, nr.112, la Registratura 
instituţiei. Documentele de eligibili-
tate se depun într-un exemplar îndo-
sariat și sigilat. Plicul trebuie să poarte 
numele complet al solicitantului, 
adresa organizaţiei, titlul proiectului, 
domeniul și menţiunea (în limba 
română) „A nu se deschide înainte de 
sesiunea de evaluare”. Termenul-li-
mită pentru depunerea propunerilor 
de proiecte de finanţare nerambursa-
bilă este 10.04.2018, ora 14.00. 
Selecția și evaluarea proiectelor se va 
face în perioada: 11-15.04.2018. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, 
telefon: 0264.233.084 și de pe site-ul 
instituţiei: www.primariajucu.ro, 
secţiunea Anunţuri.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. IAMSAT Muntenia S.A. 
cu sediul în București, Splaiul Unirii 
Nr.235-237, Sector 3, înregistrată la 
Registrul Comerţului București sub 
n r.  J 4 0 / 1 6 3 4 0 / 1 9 9 3 ,  C . U . I . 
RO4195703, convoacă, în temeiul 
dispoziţiilor art.117 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată și modificată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor la  data de 18.04.2018, ora 
14,00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înscriși în registrul acţiona-
rilor la data de 17.03.2018, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Discutarea și 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale încheiate la 31.12.2017. 
precum și aprobarea ca profitul 
pentru anul 2017 să rămână nerepar-
tizat. 2. Prezentarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Adminis-
traţie pe anul 2017. 3. Prezentarea 
raportului  de audit financiar pentru 
anul 2017. 4. Discutarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru exerciţiul financiar din anul 
2018. 5. Aprobarea planului de inves-
tiţii pentru anul 2018. 6. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administra-
torilor societăţii pentru activitatea 
desfășurată în exerciţiul financiar din 
anul 2017, în baza rapoartelor 
prezentate. 7. Diverse. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se 
va ţine la data de 19.04.2018, la 
aceeași oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materia-
lele informative referitoare la proble-
mele înscrise pe ordinea de zi a 
adunării, precum și formularele de 
procuri speciale pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot parti-
cipa la adunarea generală personal 
sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţi-
ilor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. Infor-

maţ i i  se  pot  obţ ine  la  te l . 
031.228.71.00. Președinte Consiliu de 
Administraţie, ing.Varfalvi Stefan.

Convocator. Adunarea Generală a 
Filialei București -Critică, Eseistică și 
Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor 
din România. În temeiul dispoziţiilor 
art.16 și art.33 din Statutul Uniunii 
Scriitorilor din România în forma în 
vigoare, Președintele Filialei Bucu-
rești -Critică, Eseistică și Istorie 
Literară, cu sediul în Calea Victoriei, 
nr.133, sector 1 -București, Filială a 
Uniunii Scriitorilor din România 
(denumită în continuare „USR”), cu 
sediul în Calea Victoriei, nr.133, 
sector 1 -București, membră a 
Alianţei Naţionale a Uniunilor de 
C r e a t o r i  ( „ A N U C ” ) ,  C I F : 
RO2786991, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Filialei Bucu-
rești -Critică, Eseistică și Istorie 
Literară, compusă, potrivit dispoziţi-
ilor statutare, din membrii USR care 
își exprimă votul în cadrul acesteia, 
care va avea loc în data de 14 aprilie 
2018, ora 10.00, la adresa: Calea 
Victoriei, nr.133, sector 1 -București. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Filialei. Adunarea Generală a Filialei 
va avea pe ordinea de zi următoarele 
puncte: 1.Dezbaterea activității USR, 
a Președintelui, a Prim-vicepreședin-
telui și a Vicepreședintelui, a Comite-
tului Director și a Consiliului USR, 
precum și a Președintelui Filialei în 
mandatul 2013-2018; 2.Votarea 
raportului de activitate al conducerii 
USR, prezentat de Președinte, 
precum și al Președintelui Filialei 
pentru mandatul 2013-2018; 3.
Alegerea Președintelui USR pentru 
mandatul 2018-2023; 4.Alegerea 
Președintelui Filialei pentru 
mandatul 2018-2023; 5.Alegerea 
Comitetului de Conducere al Filialei. 
Toţi candidaţii la funcţia de Preșe-
dinte USR ale căror candidaturi au 
fost validate de Comisia de Monitori-
zare a Alegerilor pot participa, 
pentru a-și susţine candidatura, la 
Adunarea Generală a Filialei. 
Membrii Filialei care doresc să candi-
deze la funcția de Președinte al Fili-
alei și la celelalte funcții eligibile din 
cadrul Filialei pot depune candidatu-
rile la secretariatul Filialei din Calea 
Victoriei, nr.133, sector 1 -București, 
până la data de 13 martie 2018, ora 
14.00. Candidaturile trebuie semnate 
în original și depuse personal. Candi-
daturile nedepuse în termen nu vor fi 
luate în considerare. Votul în cadrul 
Adunării Generale. Membrii Filialei 
prezenţi la data, ora și locul desfășu-
rării adunării generale a filialei 
votează într-o urnă Președintele Fili-
alei și Comitetul de Conducere al 
Filialei, iar într-o altă urnă votează 
Președintele USR. Pot vota în cadrul 
adunării generale a filialei numai 
membrii filialei. Un membru al fili-
alei poate vota un singur candidat la 
funcția de Președinte USR și un 
singur candidat la funcţia de Preșe-
dinte al Filialei. Nu se admit voturile 
prin reprezentant. Procesul de vot se 
va închide la data de 14 aprilie 2018, 
la ora la care se încheie Adunarea 
Generală a Filialei. Rezultatele alege-
rilor pentru Președintele Filialei și 
Comitetul de Conducere al Filialei se 
vor consemna într-un proces-verbal. 
Rezultatele alegerilor pentru Preșe-
dintele USR se vor consemna într-un 
proces-verbal întocmit de Comisia de 
Monitorizare a Alegerilor, la data de 
5 mai 2018, în cadrul Consiliului 
USR. Prezentul convocator va fi 
adus la cunoștința membrilor filialei 
prin publicarea acestuia pe pagina de 
internet a filialei, precum și prin 
publicarea într-un ziar recunoscut pe 
plan local. Președintele Filialei Bucu-
rești -Critică, Eseistică și Istorie 
Literară a USR, Radu Voinescu.
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LICITAȚII  
l Comuna Miroslva, județul Iași, 
organizează licitație publică deschisă 
în data de 27.03.2018, orele 12.00 
pentru concesionare dispensar uman 
Miroslava -cabinet în suprafață de 
11,92 m.p. și suprafață de 24,90 m.p. 
(folosință comună) aparținând dome-
niului public al comunei Miroslava, 
situat în cv 13, parcela cc 587. Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
26.03.2018, orele 16.00. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 
Costul caietului de sarcini este de 50 
lei. 

l Comuna Miroslava,  județul Iași, 
organizează licitație publică deschisă 
în data de 27.03.2018, orele 10.00 
pentru concesionare  pășune comu-
nală de către crescătorii de animale. 
Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 26.03.2018, orele 16.00. Caietul 
de sarcini poate fi obținut de la Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 
Costul caietului de sarcini este de 50 
lei.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la prețurile de evaluare reduse 
cu 50%: masina taiat beton (1.577 lei), 
autoturism Peugeot Partner (3.380 
lei), opturator pneumatic (219 lei). 
Preturile nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 12.03.2018, ora 
14:30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, 
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, 
judetul Prahova scoate la vanzare 
prin licitatie publica cu strigare 
autoutilitara MERCEDES BENZ, 
tip VITO 111 CDI, an fabricatie 
2007 la pretul de 9.740,05 lei. Lici-
tatia pentru bunul mobil se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
19.03.2018 ora 15.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata pentru 21.03.2018, 
26.03.2018, 28.03.2018, 02.04.2018, 
04.04.2018, 09.04.2018, 11.04.2018, 
16.04.2018, 18.04.2018, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la 
numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.

l Consiliul Local al Comunei Măgu-
rele, judeţul Prahova, în conformitate 
cu HCL nr. 28 din 27.03.2017 anunţă 
organizarea licitaţiei, în vederea 
concesionarii pe o perioada de 49 ani, 
a terenului în suprafaţă de 171 m.p.
situat in intravilanul comunei Măgu-
rele, sat Iazu, punct Staţia de gaze 
dezafectată, proprietate publică a 
Comunei Măgurele. Redevenţa 
minimă lunară este echivalentul in lei 
a 3,99 Euro la cursul BNR la data 
plăţii. Garanţia de participare la lici-
taţie este echivalentul în lei a 4,78 
Euro la cursul BNR la data plăţii. 
Garantia de participare la licitatie va 
fi achitata la casieria Primariei Magu-
rele, jud. Prahova sau prin ordin de 
plata tip trezorerie in contul 
RO29TREZ5285006XXX001138 
deschis la trezoreria Valenii de 
Munte. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.03.2018, ora 16:00 de 
la departamentul Achizitii publice 
din cadrul Primariei Magurele, 
judetul Prahova. Ofertele si docu-
mentatia de participare la licitatie se 
depun, in doua exemplare, pana la 
data limita de 28.03.2018, ora 16ºº la 
sediul primariei Magurele, jud. 
Prahova, iar licitatia va avea loc in 
data de 29.03.2018, ora 10ºº in aceeasi 
locatie.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 31669/Caransebes, nr. top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: 
C1, Top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul 
Nou, reprezentand "Statie Peco, 
cabina, garaj si magazin", aflat in 
propr ie ta tea  deb i toare i  SC 
Mannheim Oil SRL. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100% din 
pretul de evaluare, respectiv 318.727 
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 16.03.2018, orele 13.00, 
la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin, in caz de nevalorifi-
care, se va organiza o noua licitatie in 
data de 30.03.2018, orele 14:00.

l SC Senior Albu Company SRL - 
în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roșu, numar cadastral  
32129 – teren in suprafata de 11.652 

mp, cadastral constructii 32129-C1 , 
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 
32129-C5, situat administrativ in 
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. 
Caras-Severin.
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare, 
respectiv 1.629.024 Lei + T.V.A, Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
16.03.2018, orele 13.30, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 30.03.2018, orele 
13.30.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - 
în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren extravilan in 
suprafata de 5.755 mp, inscris in 
C.F. nr. 33836/Resita, nr. Cadastral /
topografic top: 535. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 13.000 
Lei. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 300 lei. Licitatia va avea loc 
in data de 15.03.2018, orele 14.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr.  7,  et.2,  ap.21, jud. 
Caras-Severin., in caz de neadjude-
care, urmand a fi organizate licitatii 
publice pentru data de 16.04.2018, 
16.05.2018, 15.06.2018, respectiv 
pentru data de 16.07.2018, orele 
14.00.

l În temeiul art.123 din Legea 
nr.215/2001, privind administrația 
publică locală, Consiliul Local al 
Comunei Berteștii de Jos, județul 
Brăila, organizează licitație publică 
pentru închiriere pășune în comuna 
Berteștii de Jos, județul Brăila. 
Terenul care urmează să fie închi-
r iat ,  în  suprafaţă totală  de 
24,1892ha, este situat în extravilanul 
localităţii Berteștii de Jos, face parte 
din domeniul privat al comunei 
Berteștii de Jos și are  categoria de 
folosinţă: pășune. Licitaţia va avea 
loc la data de 02 aprilie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei  Berteștii 
de Jos, judeţul Brăila, pentru închi-
rierea terenului (pe loturi) pe o peri-
oadă de 7 (șapte) ani. Data-limită 
pentru depunerea dosarului pentru 
participarea la licitație: 30 martie 
2018, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Berteștii de Jos, judeţul 
Brăila. Formularele necesare partici-
pării la licitație se pot obține gratuit, 
începând cu data de 09.03.2018, de 
la sediul Primăriei Berteștii de Jos. 
Informații suplimentare se pot 
obține  la sediul Primăriei Comunei 
Berteștii de Jos, județul Brăila, 
t e l e fon :  0239 .699 .909 ,  fax : 
0239.699.855. 

l Subscrisa, SC Sanitinstal Cucu 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
C.D. Ionescuu, nr. 2, bl. XF12, sc. 3, 
et. 4, ap. 14, jud. Mehedinţi CIF: 
15233950, J25/82/2003, aflată în 
procedura de faliment, dosar nr. 
5003/101/2013 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare la pretul diminuat cu 50% 
fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare: - Bun imobil: -Spatiu comer-
cial format din 3 camere, hol, wc si 
pivnita, cu o Arie contruită de 63,25 
mp și o Arie utilă de 47,52 mp si teren 
in cota indiviza, in suprafata de 36,09 
mp, situat in loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Traian, nr. 210, jud. Mehedinti, nr. 
topo 4503, la pretul de pornire a licita-
tiei de 10.050,00 euro. (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii). 
Valoarea nu include T.V.A. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * spatiu comercial* 
descris anterior, o reprezintă sentinţa 
nr. 838 din data de 07.11.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
în dosarul de insolvență nr. 
5003/101/2013. Licitatia va avea loc în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi în data de 
21.03.2018 orele 13,00. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consem-
narea la Raiffeisen Bank, cu doua ore 
inainte de începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei precum și a caietului de 
sarcini in suma de 1000 lei. Nr. cont: 
RO26RZBR0000060009935150. 
Relaţii suplimentare la telefoanele  
0756482035, 0252354399.  

l Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a 
Civila. Dosar nr. 37164/3/2012. 
Debitor Creativ Proprietati Imobi-
l iare  SRL -  in  fal iment ,  in 
bankruptcy, en faillite. Publicatie de 
vanzare. Cabinet de insolventa 
Costea Daniel, cu sediul social in 
Bucuresti, sector 1, str Maria Hagi 
Moscu, nr 2, Numar de inscriere in 
tabloul practicienilor in insolventa 
1B4199, Cod de identificare fiscala 
RO33761997, calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Creativ Propri-
etati Imobiliare SRL -in faliment, in 
bankruptcy, en faillite, (”Debitorul”) 
in conformitate cu dispozitiile art. 
116 alin. (2) din Legea 85/2006 
privind procedura insolventei 
(”Legea Insolventei”), organizeaza 
licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea unor loturi („Loturile”) 
totalizand 294.778 mp avand desti-
natia de teren agricol situate in extra-
vilanul comunei Nuci, jud. Ilfov. 
Loturile oferite spre vanzare nu sunt 
comasat, nu formeaza un lot compact 
si se vand in starea in care se gasesc 
in patrimoniul Debitorului, fara 
niciun fel de garantie, inclusiv cu 
renuntarea expresa la aplicarea art. 
1207 alin. 2 pct. 2 Cod Civil. Prima 
licitatie va avea loc la data de 15 
martie 2018, ora 16.00, iar in cazul 
neadjudecarii, va fi repetata la urma-
toarele date: 22 martie 2018, ora 

16:00, 29 martie 2018, ora 16:00 si 
respectiv 05 aprilie 2018, ora 16:00 la 
adresa: Bucuresti, str. Varsovia, nr 4, 
etaj 1. Pretul de pornire al licitatiei 
este 608.662 lei fara TVA, reprezen-
tand valoarea de piata a Loturilor de 
teren oferite spre vanzare, conform 
Raportului de evaluare intocmit de dl 
evaluator Ranciog Adrian. Pasul de 
licitatie va fi de 3% din pretul de stri-
gare. Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regu-
lamentului de valorificare si Instruc-
tiunilor de participare, al carui pret 
este de 1000 lei + TVA, prezentarea 
documentelor solicitate prin Regula-
ment, precum si de achitarea garan-
tiei de participare de 5% din pretul de 
pornire al licitatiei. In cazul adjude-
carii, diferenta de pret va fi achitata 
pana la data semnarii contractului de 
vanzare-cumparare in forma auten-
tica. Garantia se achita prin virament 
in contul de lichidare al Debitorului, 
pana cel mai tarziu in ziua lucratoare 
care precede data fixata pentru lici-
tatie. Documentatia de inscriere la 
licitatie trebuie depusa la adresa de 
desfasurare a licitatiei, in atentia 
lichidatorului Costea Daniel, cel 
tarziu pana in ziua fixata pentru lici-
tatie, ora 10 am. Toate detaliile 
privind situatia juridica a Loturilor de 
teren scoase la vanzare, precum si 
conditiile pe care trebuie sa le indepli-
nesca ofertantii pentru participarea la 
licitatie sunt precizate in Regulament 
si Instructiuni. Toti cei care detin 
vreun drept asupra Loturilor de teren 
sunt invitati sa faca cunoscute preten-
tiile lor inainte de data licitatiei, sub 
sanctiunea de a nu mai fi luate in 
considerare ulterior. Potentialii ofer-
tanti vor putea depune oferte sub 
pretul de debut al licitatiei, dar astfel 
de oferte nu implica si nu conduc la 
obligatia organizatorului de a 
instraina Loturile de teren. Pentru 
relatii suplimentare va puteti adresa 
prin e-mail: daniel.costea@dclegal.ro 
sau la nr de telefon 0722660078.

DISPARIȚII  
l Familia anunță dispariția numi-
tului Petrea Pintilie, născut la 
09.09.1952 în sat Plopu, comuna 
Murighiol, jud. Tulcea, cu ultimul 
domiciliu în sat Fetești, str. Frunzelor 
nr. 3. Orice persoană care deține 
informații despre cel dispărut este 
rugat să sune la tel.: 0758-425493, în 
vederea descinderii procedurii de 
declanșare a morții celui în cauză.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie de transport pe 
numele Marianciuc Vlad. Declar nul.

l UPC Romania SRL, cu sediul în 
București, Şoseaua Nordului, nr.62D, 
sector  1 ,  CUI:RO12288994, 
J40/5971/2003, anunţă pierderea 
Certificatului Constatator pentru 
punctul de lucru din Târgu Frumos, 
str.Ştefan cel Mare, bloc A2, scara B, 
ap.3, Judet Iași. Îl declarăm nul.

l Dobre Florin – Gratia, judeţul 
Teleorman, pierdut Certificat de 
pregătire profesională conducător 
auto seria T00193124R, 0070130002 
emis de ARR. Îl declar nul.

l Pierdut portofel cu carnet de 
student, legitimatie de student/ camin 
cu numele de Rebei Ramona. Le 
declar nule

l SC Global Plast SRL, CUI 
RO15906240, adresa Sold. Tina Petre 
nr. 3, București, declară pierdut 
chitanţierul cu seria BCGP, numărul 
45601 -45650, ultima chitanţă înregis-
trată fiind 45611, următoarele fiind 
declarate nule.


