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BURSA MUNCII
SERVICII PARTICULARI
CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE
NR: 11.484/21.12.2021 A N U N Þ Centrul
Naþional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii„Dr. Nicolae Robãnescu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmatorelor posturi: ? 2 posturi vacante
îngrijitoare – în cadrul Secþia clinicã
recuperare neuropsihomotorie copii
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. ? 1 post
vacant infirmierã – în cadrul Secþia clinicã
recuperare neuropsihomotorie copii,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011 ? 1 post
vacant infirmierã – în cadrul Secþia clinicã
recuperare neuropsihomotorie copii
–Cronici(Boli Neuromusculare)conform
H.G. nr. 286/23.03.2011 Candidaþii depun la
secretariatul comisiei de concurs, dosarul
pentru înscriere la concurs/examen, în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului de concurs, pânã la ora
16.00 a ultimei zile de înscriere inclusiv data
de 07.01.2022. Persoana de contact este
economist Vaduva Dorela, telefon
0767933392 sau 021/4600232 int. 112 .
Concursul va avea loc în data de
18.01.2022- proba scrisa si in data de
25.01.2022 proba practica/interviu la
CNCRNC”DR.NICOLAE ROBANESCU” din
Strada Dumitru Minca, nr.44, Sectorul 4.
Tematica si bibliografia se pun la dispozitie
prin intermediul Biroului RUNOS sau pe
site-ul unitatii www.recuperarecopii.ro la
sectiunea SPITAL > ADMINISTRARE
SPITAL > CONCURSURI > 2021 Manager,
Conf. Univ. Dr.Padure Liliana Sef Birou
Runos, Ec. Vaduva Dorela. *
ASOCIATIA de Dezvoltare Intercomunitara
AQUACOV, în calitate de autoritate publicã
tutelarã a Societãþii GOSPODARIE
COMUNALA S.A. – Sfântu Gheorghe –
Operatorul Regional de apã ºi apã uzatã din
judeþul Covasna, organizeazã procesul de
recrutare / selecþie al candidaþilor pentru 5
(cinci) poziþii de membru în Consiliul de
Administraþie al Societãþii. Dosarele de
înscriere ale candidaþilor se vor depune la
sediul AQUACOV (Mun. Sfântu Gheorghe,
cartier Câmpul Frumos nr. 5, clãdire parc
industrial, jud. Covasna) pânã la data de
24.01. 2022, inclusiv, ora 12,00.Condiþiile de
desfãºurare, respectiv de participare la
concurs ºi conþinutul dosarului de înscriere
sunt prezentate pe site-ul Asociatiei (
www.adiaquacov.ro ) ºi pe site-ul Societãþii
(www.apacov.ro). Obligatoriu o copie a
dosarului de candidatura se va trimite pe
adresa aconsiliu@gmail.com Informaþii
suplimentare la telefon 0799.35.85.82. *
ªCOALA Gimnazialã Scutelnici, cu sediul
în localitatea Scutelnici, str. Scolii, nr. 19,
judeþul Buzãu, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacante pe
perioadã nedeterminatã de: bibliotecar
(25% norma), conform H.G. nr. 286/2011.
Concursul se va desfãºura la sediul, Scolii
Gimnaziale Scutelnici astfel: - Proba scrisã
în data de 18.01.2022, ora 9:00; - Proba
practicã în data de 20.01.2022, ora 9:00.
Condiþiile generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile prevãzute la art.3
din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unei
funcþii contractuale vacante, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Condiþiile
specifice de participare la concurs : a.
Absolvenþi de învãþãmânt superior cu
diplomã de licenþã; b. Calificare atestatã prin
diplomã / adeverinþã curs de biblioteconomie; c. Cunoaºtera unei limbi de
circulaþie înternaþionalã – nivel avansat (lb
englezã, lb germanã, etc) d. Cunoºtinþe de
operare PC (word, excel, ppt. Etc) e.
Vechime nu este cazul. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu, documentele prevãzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi se vor depune la
sediul instituþiei, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Informaþii suplimentare privind condiþiile de
participare la concurs se pot obþine la sediul:
Scolii Gimnaziale Scutelnici, persoanã de
contact: Moldoveanu Daniela telefon:
0238/783.520, fax: 0238/783.520, mail :
scoalascutelnici@yahoo.com. *
ªCOALA Gimnazialã comuna Cislãu, cu
sediul în localitatea Cislãu, str. Culturii, nr.
13, judeþul Buzãu, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante pe perioadã nedeterminatã de:
îngrijitor (0,25 normã) ºi muncitor cu atribuþii
de fochist (0,25 normã) pentru Grãdiniþa cu
Program Normal din sat Scãriºoara,
conform H.G. nr. 286/2011. Concursul se va
desfãºura la sediul G.P.N. sat Scãriºoara,
astfel: - Proba scrisã în data de 17.01.2022
ora 12.30 (ambele posturi); - Proba practicã
în data de 19.01.2022 ora 12.30 (ambele
posturi); Condiþiile generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art.3 din
H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unei
funcþii contractuale vacante, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Condiþiile
specifice pentru muncitor: - studii: generale
sau medii; - vechime: minimum 5 ani.
Condiþiile specifice pentru ingrijitor - studii:
generale sau medii; - vechime: minimum 5
ani (de preferat în acest domeniu). Dosarele
de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu, documentele prevãzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi se vor depune la
sediul instituþiei, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Informaþii suplimentare privind condiþiile de
participare la concurs se pot obþine la sediul:
ªcolii Gimnaziale comuna Cislãu, persoanã
de contact: Bãrãgoi Cristina Emilia, telefon:
0238/501.505, fax: 0238.501505, e_mail:
scoala_cislau@yahoo.com. *
ANUNÞ privind declanºarea procedurii de
selecþie a candidaþilor pentru ocuparea unei
poziþii de Director general în cadrul Societãþii
Prahova Industrial Parc S.A. Consiliul de
administraþie al Societãþii Prahova Industrial
Parc SA Vãlenii de Munte, judeþul Prahova,
în calitate de organ de administrare, în
conformitate cu H.C.A.nr.197/16.12.2021,
declanºeazã procedura de selecþie a
candidaþilor pentru ocuparea unei poziþii de
Director general în cadrul Societãþii Prahova
Industrial Parc S.A. Condiþii generale ce
trebuie întrunite de candidaþi: 1.Sã aibã
cetãþenie românã ºi domiciliul în România;
2.Cunoaºterea foarte bunã a limbii române
(scris ºi vorbit); 3.Sã fie absolvent(ã) al/a
unui program de studii universitare de
licenþã, absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în cadrul
unei instituþii de învãþãmânt superior; 4.Sã
nu fi fost destituit(ã) dintr-o funcþie din cadrul
unor instituþii publice sau al unor
întreprinderi cu capital majoritar de stat sau

sã nu fi avut încetat contractul individual de
muncã pentru motive disciplinare în ultimii 5
ani; 5.Sã nu fi fost revocat/ã din funcþia de
administrator/director în ultimii 5 ani; 6.Sã fie
apt(ã) din punct de vedere medical
(atestarea stãrii de sãnãtate se face pe bazã
de documente medicale); 7.Sã nu fie
incapabil, potrivit legii, ori sã nu fi fost
condamnat pentru infracþiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea încrederii,
infracþiuni de corupþie, delapidare, infracþiuni
de fals în înscrisuri, evaziune fiscalã, pentru
infracþiunile prevãzute de Legea
nr.656/2002 pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi
pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi
combatere a finanþãrii terorismului,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare; 8.Sã nu fie incompatibil porivit
Legii nr.161/2003 privind unele mãsuri
pentru asigurarea transparenþei în
exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor
publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi
sancþionarea corupþiei, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 9.Nu a fost lucrãtor
al Securitãþii sau colaborator al acesteia, în
condiþiile prevãzute de legea specificã;
10.Sã nu aibã înscrieri în cazierul fiscal ºi
judiciar. Condiþii specifice: -studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniile economice
(marketing ºi comerþ exterior, management,
contabilitate ºi administrarea afacerilor) sau
inginereºti (inginerie electricã, energeticã,
hidrotehnicã, construcþii civile ºi industriale)
ºi experienþã (vechime în specialitatea
studiilor) în domeniile amintite de cel puþin
10 ani; -o experienþã relevantã în
consultanþã, în management sau în
activitatea de conducere a unor întreprinderi
publice ori societãþi din sectorul privat,
doveditã cu documente; -cunoaºterea
legislaþiei specifice domeniului de activitate
al parcurilor industriale ºi, implicit,
societãþilor comerciale, stipulatã în
bibliografie. Criterii de selecþie- Îndeplinirea
condiþiilor generale ºi specifice menþionate
mai sus, precum ºi îndeplinirea criretiilor ºi
trãsãturilor prevãzute în profilul ºi matricea
candidatului: 1.Competenþe specifice
sectorului de activitate; 2.Competenþe
profesionale de importanþã strategicã;
3.Competenþe de guvernanþã corporativã;
4.Competenþe sociale ºi personale;
5.Experienþã pe plan local ºi internaþional;
6.Competenþe ºi restricþii specifice pentru
funcþionarii publici sau alte categorii de
personal din cadrul autoritãþii publice
tutelare ori din cadrul altor autoritãþi sau
instituþii publice. Anunþul integral ºi toatã
documentaþia pot fi consultate pe site-urile:
www.valeniidemunte.com.ro, respectiv
www.pipvaleni.ro. Pentru relaþii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la
numãrul de telefon: 0244.280.924 sau pe
adresa de e-mail: pipvaleni@yahoo.com. *
ANUNÞ Penitenciarul-Spital BucureºtiRahova scoate la concurs 1 post de
personal contractual - brancardier, prevãzut
cu nivel de studii – minim generale, fãrã
condiþie de vechime. Anunþul este publicat ºi
pe site-ul anp.gov.ro – Carierã/Concursuri
funcþii execuþie/ Concursuri în curs de
derulare/. Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul Penitenciarului-Spital
Bucureºti-Rahova din Bucureºti, ªoseaua
Alexandriei nr. 154, sector 5, în periaoda
27.12.2021-07.01.2021, orele 15,00. În
cazul în care în perioada desfãºurãrii
concursului, anumite zile vor fi declarate zile
libere, calendarul estimativ se va decala
corespunzãtor. Toate probele vor fi
susþinute la sediul Penitenciarului-Spital
Bucureºti-Rahova, dupã cum urmeazã: ?
Proba scrisã se va susþine în data de
13.01.2022, ora 12,00, iar interviul se va
susþine în data de 17.01.2022, începând cu
ora 12.00, potrivit programãrilor. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon
021.421.33.34/ interior 351/360 ºi de la
structura de resurse umane a Penitenciarului-Spital Bucureºti-Rahova, domnul
subcomisar de poliþie penitenciarã ªtefan
Adrian CIOBÃNESCU. Comisar ºef de
poliþie penitenciarã dr. Nory Marioara
JURJUÞ Director Penitenciar-Spital
Bucureºti-Rahova. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe
cu sediul în Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15,
jud.Cluj organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant,pe
duratã nedeterminatã, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:administrator-2 post; Condiþii specifice de
participare la concurs:-studii medii finalizate
cu diplomã de bacalaureat;-vârsta minimã
21 de ani conform Legii nr.22/1969 privind
angajarea gestionarilor;-cunoºtinþe de
operare pe calculator, dovedite cu
document, emis în condiþiile legii (diplomã ºi
foaie matricolã/certificat/atestat); -vechime
în specialitatea postului:-minim 1 an. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:proba scrisã-26.01.2022 ora 9.00,în sala de
ºedinþe de la et.II a creºei Patrocle
(Cluj-Napoca str.Herculane nr.13A);interviul-01.02.2022 ora 9.00,în sala de
ºedinþe de la et.II a creºei Patrocle
(Cluj-Napoca str.Herculane nr.13A). Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
14.01.2022 ora 11.00,la sediul Centrului
Bugetar de Administrare Creºe din ClujNapoca str.Mehedinþi nr.15. Date contact:
site:www.creseclujnapoca.ro, e-mail:centrul
bugetarcrese@primariaclujnapoca.ro,tel:02
64/458320, fax:0364/116667. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe
cu sediul în Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15,
jud.Cluj organizeazã concurs pentru
ocuparea unor posturi contractuale
vacante,pe duratã nedeterminatã, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-educator puericultor17 posturi; Condiþii specifice de participare
la concurs:-absolvenþi cu diplomã de
bacalaureat în domeniul pedagogic,
specializarea educator puericultor;absolvenþi cu diplomã de bacalaureat în
domeniul pedagogic, specializarea
educator, care au urmat cursuri de educaþie
timpurie în cadrul proiectelor derulate de
Ministerul Educaþiei cu terþi;-absolvenþi cu
diplomã de licenþã, specializarea pedagogia
învãþãmântului preºcolar ºi primar;absolvenþi cu diplomã de master,
specializarea educaþie timpurie;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului:-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã26.01.2022, ora 09.00,în sala micã a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca
str.Bucegi nr.11B. -interviul-01.02.2022, ora
09.00,în sala micã a cinematografului Dacia
din Cluj-Napoca str.Bucegi nr.11B.Data
limitã ºi ora pânã la care candidaþii vor putea
depune actele pentru dosarele de concurs
este-14.01.2022, ora 11.00,la sediul
Centrului Bugetar de Administrare Creºe din
Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15. Date
contact:-site:-www.creseclujnapoca.ro,
e-mail:centrulbugetarcrese@primariaclujna
poca.ro, tel.0264/458320, fax-0364
/116667. *

CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mehedinþi
nr.15, jud.Cluj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante,pe duratã nedeterminatã, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor-psiholog-1 post;
-psihopedagog-1 post; Condiþii specifice de
participare la concurs:Pentru postul de
psiholog:-absolvent al Facultãþii de
Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei în
domeniul:-Psihologie, programul de
studii:-Psihologie; -absolvent al ciclului I de
studii-studii universitare nivel licenþã;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului:-nu se solicitã. Pentru
postul de psihopedagog:-absolvent al
Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþe ale
Educaþiei-în domeniul:-ªtiinþe ale educaþiei,
programul de studii:-Psihopedagogie
specialã;-absolvent al ciclului I de
studii-studii universitare nivel licenþã;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului:-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursurilor:-proba
scrisã-27.01.2022, ora 09.00-psiholog,-ora
12.00-psihopedagog,în sala micã a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca
str.Bucegi nr.11B. -interviul-02.02.2022, ora
09.00-psiholog,-ora 12.00-psihopedagog,în
sala micã a cinematografului Dacia din
Cluj-Napoca str.Bucegi nr.11B. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este-14.01.2022
ora 11.00,la sediul Centrului Bugetar de
Administrare Creºe din Cluj-Napoca
str.Mehedinþi nr.15. Date contact:site:www.creseclujnapoca.ro, e-mail:centrul
bugetarcrese@primariaclujnapoca.ro,
tel:0264/458320,fax:0364/116667. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe
cu sediul în Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15,
jud.Cluj organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
vacante,pe perioadã nedeterminatã,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:-îngrijitor de copii-14
posturi; Condiþii specifice de participare la
concurs:-diploma de absolvire a minim 10
clase;-certificat de absolvire privind
însuºirea noþiunilor fundamentale de igienã
valabil la data concursului sau adeverinþã
care sã ateste absolvirea programului de
instruire privind însuºirea noþiunilor
fundamentale de igienã Modulul 1/Nivel 2
-Servicii de producþie, depozitare, transport
ºi comercializare a alimentelor; inclusiv
alimentaþie publicã ºi a colectivitãþilor;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului:-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-26.01.2022, ora 09.00,în sala mare a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca
str.Bucegi nr.11B;-interviul-01.02.2022, ora
09.00,în sala mare a cinematografului Dacia
din Cluj-Napoca str.Bucegi nr.11B. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este-14.01.2022 ora 11.00,la sediul
Centrului Bugetar de Administrare Creºe din
Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15. Date
contact:-site:www.creseclujnapoca.ro,
e-mail:centrulbugetarcrese@primariaclujna
poca.ro. tel.0264/458320, fax-0364/
116667. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe
cu sediul în Cluj-Napoca str.Mehedinþi nr.15,
jud.Cluj organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant,pe
duratã nedeterminatã, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului:-medic primar-medicinã de
familie-1 post. Condiþii specifice de
participare la concurs:-absolvent cu diplomã
de licenþã al unei Facultãþi de Medicinã ºi
Farmacie;-medic primar în specialitatea
medicinã de familie;-membru al organizaþiei
profesionale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului:-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-27.01.2022, ora
09.00,în sala de ºedinþe de la et.II a creºei
Patrocle (Cluj-Napoca str.Herculane
nr.13A); -interviul-02.02.2022, ora 09.00,în
sala de ºedinþe de la et.II a creºei Patrocle
(Cluj-Napoca str.Herculane nr.13A); Data
limitã ºi ora pânã la care candidaþii vor putea
depune actele pentru dosarele de concurs
este 14.01.2022, ora 11.00 la sediul
Centrului Bugetar de Administrare
Creºe-Cluj-Napoca, str.Mehedinþi nr.15.
Date contact:-site:-www.creseclujnapoca.
ro, e-mail:centrulbugetarcrese@primaria
clujnapoca.ro, tel.0264/458320, fax-0364/
116667. *
LICEUL Teoretic ,,Vlad Þepeº” Timiºoara,
cu sediul în Timiºoara, str.Surorile Martir
Caceu nr.47, jud.Timiº, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarele
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator patrimoniu-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-îndeplinirea
condiþiilor prevãzute de legislaþia în vigoare
pentru funcþia de inginer/subinginer,
economist;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului: nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-26.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu26.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0256224384. *
GRÃDINIÞA cu program prelungit nr.9
Braºov, cu sediul în Braºov, str.Aurel Vlaicu
nr.26B, jud.Braºov, organizeazã concurs,

pentru ocuparea urmãtorului 1 post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014.Denumirea postului- îngrijitor
grupã învãþãmânt preºcolar-1 post
vacant,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-învãþãmânt obligatoriu;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-1 an. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã27.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei;proba practicã-28.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-28.01.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-Director Frangulea-Pastor
Aida-Cristina tel.0744357077, fax-0368
730136. *
COLEGIUL Naþional Bãnãþean Timiºoara,
cu sediul în Timiºoara, jud.Timiº, Bd.16
Decembrie 1989 nr.26, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi-contractual vacante aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014 pe perioadã
determinatã ºi nedeterminatã. 1.Denumirea
postului-1 post vacant îngrijitor-perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:generale; -vechime în specialitate:-minim 1
an. 2.Denumirea postului-1 post vacant
secretar II S-perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare;
-vechime în specialitate:-minim 1 an.
3.Denumirea postului-0,5 post vacant
muncitor-perioadã determinatã (12.07.
2022). Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- generale;
-vechime în specialitate:-minim 1 an.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-27.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu27.01.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;proba practicã-27.01.2022, ora 14.00,la
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact: Colegiul Naþional
Bãnãþean Timiºoara, tel.0256/491714,
fax-0256/491713, email:cnb@colegiul
banatean.ro. *
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
Oþelu-Roºu, cu sediul în Oþelu-Roºu,
str.Rozelor nr.3, jud.Caraº-Severin,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-bucãtar, post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã,la
Grãdiniþa Cu Program Prelungit Oþelu-Roºu.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-diplomã de bucãtar sau înscris la
cursul de bucãtar;-nivelul studiilor-medii sau
liceale;-vechime ca bucãtar necesarã
ocupãrii postului-1 an. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã28.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba practicã-28.01.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-28.01.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date contact:
Grãdiniþa Cu Program Prelungit Oþelu-Roºu,
str.Rozelor, nr.3, tel.0255530632. *
LICEUL Tehnologic „Cãpitan Nicolae
Pleºoianu”, cu sediul în Râmnicu Vâlcea,
str.Gabriel Stoianovici nr.5, jud.Vâlcea,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluipaznic-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-26.01.2021, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu
-28.01.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la secretariatul
instituþiei. Date contact-Radiþa Roxana,
tel.0250732853;0350427831. *
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit 32
Timiºoara, cu sediul în Timiºoara,
str.Constantin Brãiloiu nr.2, jud.Timiº,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor-îngrijitor copii-grupã
preºcolari (1 normã)-post vacant contractual
, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs pentru
postul îngrijitor copii-grupa preºcolari
:-nivelul studiilor-minime;-vechime în
câmpul muncii-nu necesitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-21.01.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-21.01.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare (24.12.2021-07.01.2022, între orele
10.00-12.00),la sediul instituþiei sau pe
adresa de e-mail:contact@gradinita
pp32timisoara.ro. Date contact-secretariat,
tel.0256464406. *
COLEGIUL Tehnic Anghel Saligny, cu
sediul în Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie
1989 nr.128-130, jud.Cluj, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-Secretar
instituþie de învãþãmânt I S-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.

Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-Studii superioare;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-20.01.2022, ora
9.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, ora 10.30,la sediul instituþiei;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei; Date contact: tel.0364-566.509. *
COLEGIUL ,,Aurel Vijoli” Fãgãraº, cu sediul
în Fãgãraº, ªos.Combinatului nr.3
jud.Braºov, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-mediator ºcolar-post
vacant,contractual,pe perioadã determinatã. Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii
funcþiei contractuale sunt:-Mediator
ºcolar:-absolvirea cu diplomã de licenþã cu
specializarea asistenþã socialã sau
absolvirea cu diplomã de bacalaureat a
liceului pedagogic, specializarea mediator
ºcolar,ori absolvirea cu diplomã de
bacalaureat a oricãrui alt profil liceal;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-18.01.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei; -proba interviu-21.01.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact:-Secretariat tel.0268211849,
e-mail:aurelvijoli@yahoo.fr. *
LICEUL Teoretic Mikes Kelemen, cu sediul
în Sfantu Gheorghe, str.Kriza János nr.1-3,
jud.Covasna, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor calificat
(Ingrijitor clãdiri)-1 post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-minim X clase, medii/ºcoalã
profesionalã;-atestat profesional în
domeniul: electrician;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-2 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã18.01.2022., ora 9.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-18.01.2022., ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu -20.01.
2022., ora 10.00,la sediul instituþiei. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
de-07.01.2022., în perioada 27.12.202107.01.2022., între orele 9-14,la secretariatul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0267/351342. *
ªCOALA Gimnazialã, Comuna Pãstrãveni,
cu sediul în Pãstrãveni, str.Principalã nr.22,
jud.Neamþ, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar, post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã (avantaj
management, resurse-umane, economice);
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã;-cunoºtinþe
avansate de operare pe calculator (word,
excel, office);-noþiuni de comunicare în
relaþii publice;-persoanã responsabilã,
organizatã, punctualã;-bunã capacitate de
adaptare la situaþii noi;-spirit de iniþiativã.
Denumirea postului-administrator de
patrimoniu,cu atribuþii ºi de informaticianpost vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul tehnic sau economic, (inginer/
subinginer, economist);-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã;-deþinerea unei
specializãri în administrarea/utilizarea
sistemelor informatice ºi reþelelor de
comunicaþii;-persoanã responsabilã,
organizatã, punctualã;-bunã capacitate de
adaptare la situaþii noi;-spirit de iniþiativã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.01.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba practicã20.01.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;proba interviu-25.01.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei, respectiv
27.12.2021-07.01.2022. Date contactsecretariat, tel.0233783015/ 0757431433. *
CENTRUL ªcolar de Educaþie Incluzivã
nr.2 Sibiu,cu sediul în Sibiu, str.Andrei
ªaguna nr.8, jud.Sibiu, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-secretarstudii superioare-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor
-superioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.01.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-10.01.2022, ora 14.00,la sediul
instituþiei. Date contact: tel.0269218243,
e-mail:csei2sibiu@gmail.com. *
PRIMÃRIA Comunei Pericei, cu sediul în
Pericei, str.Apei, nr.239, jud.Sãlaj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
postului vacant pentru urmãtoarea
funcþie:-Inspector de specialitate, gradul
II,conform H.G.286/2011. Concursul se va
organiza la sediul Primãriei Comunei Pericei
dupã cum urmeazã:-17.01.2022, ora
10.00-proba scrisã;-18.01.2022, ora
10.00-interviul. Condiþii de participare:-studii
superioare de lungã duratã absolvite cu
diploma de licenþã în domeniul
economic;-vechime in specialitatea
studiilor-3 ani;-vechime în muncã-3 ani.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul
Primãriei Comunei Pericei pânã la data de
10.01.2022 (inclusiv), ora 15.00. Datele de
contact ale persoanei care asigurã
secretariatul comisiei de concurs, Gall
Elisabeta; tel.0260672940. *
COMUNA Sãcãºeni, cu sediul în Sãcãºeni,
nr.467, jud.Satu Mare, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului- guard-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- gimnaziale;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-18.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã- 20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-

20.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºarea în Monitorul
Oficial,la sediul instituþiei. Date contact:Secretariat general, tel.0261822605. *
PRIMÃRIA oraº Gãeºti, cu sediul în Gãeºti,
str.13 Decembrie nr.102A, jud.Dâmboviþa,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiasistent medical comunitar debutant-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-ºcoala postlicealã
sanitarã;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.01.2022, ora
9.00,la sediul instituþiei;-proba interviu19.01.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact:-secretariat,
tel.0245606082, int.109. *
COLEGIUL „Ion Kalinderu”, Buºteni, cu
sediul în Buºteni, str.Alpiniºtilor, nr.1,
jud.Prahova, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:-Îngrijitor, post vacant
temporar, contractual,pe perioadã
determinatã (pânã la 5.09.2023)-1 normã.
Condiþii specifice- nivelul studiilorliceale/profesionale;-disponibilitate pentru
munca în schimburi;-abilitãþi de muncã în
echipã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-10.01.2022
începând cu ora 9.00,la sediul instituþiei;proba practicã-12.01.2022 începând cu ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu13.01.2022 începând cu ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei, respectiv pânã la data
de-30.12.2021, ora 15.30. Date contact:secretariat, tel.0244.320051. *
LICEUL Tehnologic Lechinþa, cu sediul în
Lechinþa, str.Poºtei nr.221, jud.BistriþaNãsãud, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:1 post îngrijitor
curãþenie la Liceul Tehnologic Lechinþa-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã.1/2 post îngrijitor curãþenie la Liceul
Tehnologic Lechinþa-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii generale;-abilitãþi pentru
munca în echipã;-disponibilitate la program
flexibil;-vechimea nu este necesarã;cunoaºterea normelor igienico-sanitare.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-18.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu
-18.01.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-7.01.2022,la sediul instituþiei. Relaþii
suplimentare la sediul instituþiei, persoanã
de contact-Bondane Andreia, tel.0263
274020, e-mail:grsclechinta@yahoo.fr. *
ªCOALA Gimnazialã Silivaºu de Câmpie,
cu sediul în Silivasu de Câmpie,
str.Principalã nr.61, jud.Bistrita-Nãsãud,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor 0,5 normã-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-minim 8
clase;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã20.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-20.01.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0263356089. *
COLEGIUL Tehnic de Industrie Alimentarã
Suceava, organizeazã concurs,în baza
H.G.nr.286/2011 ºi H.G.nr.1027/2014, la
sediul din str.Dimitrie Cantemir nr.5, în data
de-18.01.2022, ora 9.00-proba scrisã ºi
19.01.2022, ora 9.00-proba practicã, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante,pe perioadã nedeterminatã:1 post
îngrijitor. Condiþii specifice:-nivelul
studiilor:-profesionale sau liceale;-vechimea
în muncã:3 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul colegiului,în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Bibliografia se
afiºeazã la sediul colegiului. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul unitãþii,
tel.0230522304. *
LICEUL Tehnologic “Dobrogea”, cu sediul
în Castelu, str.Liceului nr.1 Bis,
jud.Constanþa, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-paznic-1 post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor:-medii, curs de
agent de pazã;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-minim 3
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.01.2022, ora
9.00-11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-18.01.2022, ora 14.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei, publicare în Monitorul Oficial. Date
contact-Oprea Doina, tel.0735858193. *
INSPECTORATUL pentru Situaþii de
Urgenþã ,,Mr. Constantin Ene” al judeþului
Bacãu,cu sediul în mun.Bacãu, str.Milcov
nr. 49, jud.Bacãu, organizeazã concurs/
examen în vederea încadrãrii prin recrutare
din sursã externã pe perioadã
nedeterminatã,a unui post vacant de
personal contractual muncitor calificat IV-I
(instalator),din cadrul Serviciului
Logistic-Compartimentul Patrimoniu
Imobiliar-Echipa de întreþinere ºi reparaþii
imobile. Pentru a participa la concurs/
examen, candidaþii trebuie sã îndeplineascã
cumulativ condiþiile generale conform art.3
din H.G.nr.286/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi urmãtoarele
condiþii specifice: sã aibã studii
gimnaziale;-sã aibã absolvitã cu diplomã
ªcoalã profesionalã în meseria instalator
sau curs de calificare în meseria
instalator;-sã fie declaraþi apt medical ºi apt
psihologic;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului:nu se solicitã
vechime. Înscrierea candidaþilor la
concurs/examen se face pânã la data

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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de-07.01.2022, ora 15.00. La sediul
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
,,Mr.Constantin Ene” al judeþului Bacãu se
vor desfãºura urmãtoarele etape:-selecþia
dosarelor de înscriere-10.01.2022;-proba
scrisã-19.01.2022, ora 10.00;-proba
practicã-25.01.2022, ora 10.00;-interviu28.01.2022, ora 10.00. Tematica ºi
bibliografia, precum ºi calendarul de
desfãºurare a concursului/examenului sunt
postate la avizierul sediului unitãþii din
municipiul Bacãu, str.Milcov nr.49,
jud.Bacãu, pe pagina de internet:www.
isubacau.ro ºi pe portalul posturi.gov.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
tel.0234.550000 int.27010. *
COLEGIUL de ªtiinþe ale Naturii ,,Emil
Racoviþã”, cu sediul în mun.Braºov,
str.Armoniei nr.6, jud.Braºov, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-bibliotecar-1 post contractual
vacant,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor:-superioare; -vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului:-minim 1 an. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-08.02.2022, ora 9.00,la sediul instituþiei;proba practicã-10.02.2022, ora 9.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu- 10.02.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei. Înscrierea
candidaþilor ºi depunerea dosarelor pentru
concurs se face în perioada 05.01.202211.01.2022, ora 16.00,la sediul instituþiei,
sau pe e-mail-ul ºcolii la adresa:eracov
2003@yahoo.com. Date contact-secretariat
–tel.0268424084. *
OPERA Naþionalã Românã Iaºi, cu sediul în
Iaºi, str.Agatha Bârsescu, nr.18, jud.Iaºi,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiºef serviciu organizare spectacole,
marketing ºi relatii publice S II-post vacant,
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii superioare de lungã duratã
cu diplomã de licenþã/studii superioare de
licenþã, (sistem „Bologna”),în domeniul
ºtiinþe ale comunicãrii/relaþii publice/
marketing; -vechime în muncã ºi în
specialitate:minim 3 ani;-studii superioare
de masterat cu diplomã de master în
domeniul ºtiinþe ale comunicãrii/relaþii
publice/marketing. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã19.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-26.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucratoare de la
afiºare,la sediul instituþiei, respectiv07.01.2022, ora 16.00. Date contactCompartiment Resurse-umane, tel.0232
211144. *
LICEUL Tehnologic Nr.1,cu sediul în
Câmpulung Moldovenesc, Calea
Transilvaniei nr.55, jud.Suceava,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi completat
de H.G.nr.1027/2014: Denumirea postuluimuncitor (bucãtar)-2 posturi vacante
contractuale,pe perioadã nedeterminatã,
normã întreagã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
liceale (diplomã de bacalaureat);-abilitãþi de
relaþionare cu preºcolarii, de relaþionarecomunicare cu personalul unitãþii de
învãþãmânt;-abilitãþi pentru munca în
echipã;-sã aibã seriozitate, dinamism,
atitudine psiho-comportamentalã adecvatã
unei instituþii de învãþãmânt. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-18.01.2022, ora 10.00-12.00,la
sediul instituþiei;-proba practicã-20.01.2022,
ora 14.00,la sediul instituþiei;- interviul21.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare, de la afiºare,la
sediul instituþiei, respectiv perioada
27.12.2021-07.01.2022. Date contactsecretariatul unitãþii, tel. 0230/311382,
e-mail:liceultehnologic1cm@yahoo.ro,
site-ul unitãþii:https://liceultehnologicnr1.ro/. *
A.N. ,,Apele Române”-Administraþia
Bazinalã de Apã Argeº-Vedea, cu sediul în
Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteºti, jud.Argeº,
organizeazã, conform H.G.286/2011
modificat ºi completat de H.G.nr.
1027/2014,pe data de 19.01.2022 concurs
pentru ocuparea a 2 posturi vacante
corespunzãtor funcþiei contractuale,pe
perioadã nedeterminatã de agent
hidrotehnic la CA Campulung-SH
Campulung in cadrul SGA ArgesAdministratia Bazinala de Argeº-Vedea.
Denumirea postului-agent hidrotehnic-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii medii cu diplomã de
bacalaureat;-certificat sau diplomã de
calificare în meseria de agent hidrotehnic;
-vechime în muncã-nu se specificã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu26.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucratoare de la afiºare
respectiv 06.01.2022 ora 16,00,la sediul
instituþiei. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa la serviciul R.U.R.P.A. al
A.B.A.Argeº-Vedea, tel.+40248223449
int.115. *
A.N.,,APELE Române”-Administraþia
Bazinalã de Apã Argeº-Vedea, cu sediul în
Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteºti, jud.Argeº,
organizeazã, conform H.G.286/2011
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014,pe data de 20.01.2022 concurs pentru
ocuparea a 1 post vacant corespunzãtor
funcþiei contractuale,pe perioadã
nedeterminatã de lãcãtuº mecanic la CA
Curtea de Argeº-SH Bascov,în cadrul SGA
Argeº-Administraþia Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea. Denumirea postului-lãcãtuº
mecanic-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-studii medii cu
diplomã de bacalaureat;-certificat sau
diplomã de calificare în meseria de lãcãtuº
mecanic;-vechime în muncã-nu se
specificã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-27.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare
respectiv 06.01.2022 ora 16.00,la sediul
instituþiei. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa la serviciul R.U.R.P.A. al
A.B.A.Argeº-Vedea tel.0248223449
int.115. *
ªCOALA Gimnazialã Bãluºeºti, cu sediul în
Bãluºeºti, str.ªcolii nr.2, com.Icuºeºti,
jud.Neamþ, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-1 post administrator de
patrimoniu, grad I-M-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii, cu diplomã
de bacalaureat;-vechimea necesarã
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-21.01.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-25.01.2022, ora
9.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs, este-10.01.2022,la

sediul instituþiei.Informaþii suplimentare ºi
bibliografia de concurs se obþin de la
afiºierul ºcolii sau la tel.0233762664. *
LICEUL ”Sever Bocu” Lipova, cu sediul în
Lipova, str.Bugariu nr.5, jud.Arad,
organizeazã concurs, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014, pentru ocuparea
postului de:-informatician-II-1 normã, duratã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:
superioare;-disponibilitate de program
flexibil;-fãrã condiþii de vechime;-alte atribuþii
specifice fiºei postului care poate fi
consultatã la sediul unitãþii. Condiþii de
desfãºurare a concursului: Depunerea
dosarelor:-Dosarele de înscriere se depun
la secretariatul-Liceului ,,Sever Bocu”
Lipova, în perioada 27.12.2021-12.01.2022,
în zile lucrãtoare, între orele 11.00-16.00.
Desfãºurare concurs:-proba scrisã17.01.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-18.01.2022, ora 14.00,la
sediul instituþiei;-interviul-19.01.2022, ora
14.00,la sediul instituþiei;-afiºare rezultate20.01.2022, ora 14.00;-depunere
contestaþii-termen: 21.01.2022, pânã la ora
12.00;-afiºare rezultate finale-25.01.2022.
Relaþii suplimentare la secretariatul
instituþiei sau la tel.0257563434, orele
8.00-14.00. *
LICEUL „Dimitrie Cantemir” cu sediul în
Dãrãbani, str.T.Vladimirescu, nr.20A,
jud.Botoºani, organizeazã concurs, pentru
ocuparea a 3 posturi contractuale, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor-paznic, post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-absolvent al
învãþãmântului obligatoriu-10 clase;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã;-atestat
profesional pentru executarea activitãþilor de
pazã a obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi de
gardã de corp,în conformitate cu prevederile
Legii nr.333/2003;-adaptabilitate, flexibilitate ºi rezistenþã la stres;-capacitate de
lucru în mod individual ºi în echipã;perseverenþã, toleranþã, calm, abilitãþi de
comunicare interpersonalã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-26.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-28.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0231631377. *
ªCOALA Gimnazialã nr.2 Borcea, cu sediul
în Borcea, Calea Cãlãraºi, nr.570,
jud.Cãlãraºi, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor I G normã
0,5-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-fãrã vechime
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.01.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba practicã18.01.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;proba interviu-18.01.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-Petcu Lenuþa,
tel.0242894239,
e-mail:scoalanr2
borcea@yahoo.com. *
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã cu
sediul în Braºov, Calea Bucureºti, nr.25-27,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadã nedeterminatã
conform H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014, astfel:10
posturi contractuale vacante pe perioadã
nedeterminatã de asistent medical în
specialitatea medicinã generalã la Secþia
clinicã ATI;10 posturi contractuale vacante
pe perioadã nedeterminatã de infirmierã la
Secþia clinicã ATI;10 posturi contractuale
vacante pe perioadã nedeterminatã de
brancardier la Secþia clinicã ATI.La
concurs/examen se pot înscrie candidaþii
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale ºi specifice. Condiþii specifice de
participare la concurs:-Pentru asistenþii
medicali în specialitatea medicinã
generalã:-nivelul studiilor:-diplomã de
bacalaureat, diplomã de licenþã/diplomã de
ºcoalã sanitarã postlicealã în specialitatea
medicinã generalã;-vechime minimã în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului:6 luni în ATI.Pentru personalul
auxiliar infirmiere ºi brancardieri:-nivelul
studiilor:-ºcoalã generalã;-vechime minimã
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului:-fãrã vechime. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului/examenului:Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare, respectiv-12.01.2022, între
orele 09.00-12.00 la sediul instituþiei.
Verificarea dosarelor candidaþilor13.01.2022. Afiºarea rezultatelor selecþiei
dosarelor candidaþilor-14.01.2022, ora
15.00. Depunerea contestaþiilor la selecþia
dosarelor-17.01.2022, ora 15.00.
Soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea
rezultelor contestaþiilor cu privire la selecþia
dosarelor-18.01.2022, ora 15.00. Proba
scrisã-25.01.2022, ora 11.00,la sediul
institutiei, et.VI. Proba interviu-27.01.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei, et.VI. Date
contact la Serviciul RUNOS, tel.02683
20022, int.259/294, cât ºi pe site-ul
SCJUBv. *
ªCOALA Gimnazialã Nr.2 Cisnãdie, cu
sediul în Cisnãdie, str.Þesãtorilor nr.47,
jud.Sibiu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor calificat I-post
vacant (1,00 normã) contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare sunt:-studii medii/învãþãmânt
profesional tehnic;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã; Concursul constã în douã
probe:-proba practicã-26.01.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu
-28.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Perioada pentru depunerea dosarelor în
vederea participãrii la concurs 31.12.202113.01.2022, între orele 09.00-12.00,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0269561041. *
LICEUL Tehnologic Petru Rareº Botoºani,
cu sediul în Botoºani, str.Cãlugãreni, nr.9,
jud.Botoºani, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar unitate de
învãþãmânt III,S-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare (relaþii publice ºi
comunicare, administraþie publicã,
economice, juridice, IT,management,
stiinþele comunicãrii, secretariat);-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-20.01.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0231513686. *
SPITALUL Municipal Turda, cu sediul în
Turda, str.Andrei Mureºanu nr.12-16,
jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.

Denumirea posturilor vacante:-1 post de
infirmier la Secþia Medicinã Internã,
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor
:-ºcoala general;-curs de infirmiere
organizat de Ordinul Asistenþilor Medicali
Generaliºti, Moaselor ºi Asisþentilor Medicali
din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizaþi de Ministerul
Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sãnãtãþii-Direcþia
generalã resurse umane ºi certificare;vechime-6 luni în activitate. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
practicã-19.01.2022 ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-19.01.2022 ora
11.00,la sediul institutiei. 2 posturi de
ingrijitoare la Comp.Boli Infectioase si
Comp.Neonatologie, perioada nedeterminata. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-scoala generala;
-vechime in specialitate-nu se aplica.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-19.01.2022 ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu19.01.2022 ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afisare,la sediul
institutiei. Date contact-Serviciu R.U.N.O.S
tel.0364420066. *
ªCOALA Gimnazialã ªtefan Ispas, cu
sediul în Maglavit, Calea Severinului nr.75,
jud.Dolj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator de
patrimoniu, treapta profesionalã III.studii
medii,1 normã post temporar vacant,
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii-diplomã
bacalaureat;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-17.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu17.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-04.01.2022 de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0251-328045/0769282893. *
LICEUL Tehnologic Silvic ,,Dr.Nicolae
Rucãreanu”, cu sediul în Braºov, Aleea
Minerva nr.11, jud.Braºov, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-bibliotecar
ºcolar-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorabsolvirea cu examen de diplomã, a unei
instituþii de învãþãmânt, secþia de
biblioteconomie sau a altor instituþii de
învãþãmânt ai cãror absolvenþi au studiat
disciplinele de profil din domeniul
biblioteconomiei;-absolvenþi ai învãþãmântului superior care au absolvit ºi un curs
în domeniu;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-1 an.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-28.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã31.01.2022, ora 9.00,la sediul instituþiei;proba interviu-31.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs în
perioada: 05.01.2022-18.01.2022, la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0268512327. *
COLEGIUL Naþional de Artã ,,George
Apostu”, cu sediul în Bacãu, str.Rãzboieni
nr.24, jud.Bacãu, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-îngrijitoare2 (douã) posturi vacante contractuale,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-10
clase/studii medii;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-selecþia dosarelor- 14.01.
2022,la sediul instituþiei;-proba practicã19.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-21.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0234512753. *
ªCOALA Gimnazialã Singidava, cu sediul
în Cugir, str.Alexandru Sahia nr.16,
jud.Alba, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului—administrator de
patrimoniu, treapta debutant, studii
Superioare-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare, absolvite cu examen de
licenþã:-inginer, subinginer, economist;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.01.2022 ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-21.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu25.01.2022, ora 9.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0258751727. *
LICEUL Teoretic German „Johann Ettinger”
cu sediul în Satu Mare, str.Closca, nr.72,
jud.Satu Mare organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor IV M-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii, specifice
postului;-vechime in specialitatea postului
(ajutor bucatarie)-minim 3 ani. Denumirea
postului-ingrijitor curatenie I G-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale sau
medii;-vechime in activitate-minim 3 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã19.01.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;proba interviu-19.01.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat
tel:0261722185, 0762246591. *
ªCOALA Gimnazialã Sânandrei, cu sediul
în Sânandrei, str.Sfântul Andrei nr.24,
jud.Timiº, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-post-1 normã,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã20.01.2021, ora 11.00,la sediul instituþiei;proba interviu-20.01.2021, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0256383506. *
COLEGIUL Naþional ,,Mihai Viteazul”, cu
sediul în Turda, str.Dr.Ioan Raþiu nr.111,
jud.Cluj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor curãþenie post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-

minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-minim 10
clase;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba practicã19.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei;proba interviu-20.01.2022, ora 09.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-07.01.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat
-tel.0264316437, cnmvturda@gmail.com. *
CENTRUL ªcolar de Educaþie Incluziva
„Sfântul Stelian”, cu sediul în Costeºti,
str.Morii, nr.7A, jud.Argeº, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-îngrijitor
post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorgenerale sau medii;-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postuluinu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã19.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-21.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0248673398 sau Savu Mihaela
Georgeta-director, tel.0746605911. *
ªCOALA Gimnazialã Cicârlãu cu sediul în
Cicârlãu, str.ªcolii nr.16, jud.Maramureº
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. 1/2 post informatician. Condiþii de studii:-absolvirea, cu
diplomã,a unei instituþii de învãþãmânt
superior sau a unei unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar de profil (conform Legii
nr.1/2011, art.250);-vechime în specialitatenu se solicitã-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã20.01.2022, ora 9.00,la sediul instituþiei;proba interviu-20.01.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-11.01.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariatul unitãþii,
tel.0262481012. *
LICEUL Tehnologic „Anghel Saligny”
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Viitorului
nr.22, jud.Tulcea, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-paznic/
portar I M-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul minim al
studiilor-studii medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-3 ani;-sã fie atestat profesional
conform Legii 333/2003 (certificat calificare
agent paza, atestat agent paza si protecþie).
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat www.
gsastl.ro, tel.0240534238. *
COMUNA Constantin Daicoviciu, cu sediul
în Cãvãran, str.Principalã nr.11, jud.
Caraº-Severin, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-muncitor
necalificat-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilorminim opt clase;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã- 19.01.2022, ora
10:00,la sediul instituþiei; -proba interviu19.01.2022, ora 12:00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact- secretariat,
tel.0255/510126. *
ªCOALA Gimnazialã ,,Alexandru Vaida
Voevod” Bobâlna, cu sediul în Bobâlna,
str.Principalã nr.36, jud.Cluj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-îngrijitorpost vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorminim 10 clase;-vechime în muncã-fãrã
vechime. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0264355045. *
LICEUL Tehnologic Special pentru
Deficienþi de Auz Cluj-Napoca, cu sediul în
Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor nr.40,
jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante, perioadã nedeterminatã, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. instructor I M-1 post contractual
vacant, perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor:-studii generale/liceu;-vechime
muncã:-minim 6 ani.-infirmierã-1 post
contractual vacant, perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor:-studii în
specialitatea postului;-vechime muncã:minim 1 an. tehnician II M-0,5 post vacant,
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor:
liceu/studii tehnice;-vechime muncã:-minim
5 ani. Data ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba de
interviu-25.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este-19.01.2022, ora 12.00. Date
contact-Stoica Hopîrtean Ioana, tel.0264
431460. *
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
,,Furnicuþa” nr.3, cu sediul în Zãrneºti,
str.Carpaþi nr.1BIS, jud.Braºov, organizeazã concurs, pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiîngrijitoare-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-nu se solicitã vechime. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 11.30,la sediul
instituþiei;-proba practicã- 21.01.2022, ora
11.30,la sediul instituþiei;- proba interviu26.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-07.01.2022,la sediul instituþiei. Date
contact: tel.0268222070; 0787660806. *
COLEGIUL „N.V.Karpen”, cu sediul în
Bacãu, str.Mioriþei nr.76bis, jud.Bacãu,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:1 post muncitor/
bucãtar, post contractual, vacant,pe
perioadã determinatã;1 post îngrijitor-post
contractual, vacant,pe perioadã determinatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii/

generale, conform prevederilor legale;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului:-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-20.01.2022 , ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Relaþii
suplimentare la sediul instituþiei,
tel.0234.586.720, e-mail:office@nvk.ro,
https://portal.ctcnvk.ro/cariere/angajari. *
GRÃDINIÞA cu Program Normal nr.1, cu
sediul în Vãlenii de Munte, str.Berceni
nr.18A, jud.Prahova, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-0,5
îngrijitor-post vacant contractual+0,5
muncitor necalificat-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-vechime
în specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-21.01.2022, ora
9.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-14.01.2022,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0244280845. *
OPERA Naþionalã Românã Iaºi cu sediul în
Iaºi, str.Agatha Bârsescu, nr.18, jud.Iaºi,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
Consilier juridic S I-post vacant,
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii superioare de lungã duratã
cu diplomã de licenþã/studii superioare de
licenþã, (sistem „Bologna”) în domeniul
juridic;-alte cursuri relevante de specializare
si/sau de perfectionare, constituie un
avantaj;-solide cunostinte de utilizare a unui
software de specialitate legislativa, tehnicii
de calcul si aparaturii de birotica, Microsoft
Office, navigare internet etc.-Vechime în
specialitate de minim 2 ani; Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisa-20.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-27.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare
de la afiºare,la sediul instituþiei,
respectiv-10.01.2022, ora 16:00. Date
contact-Compartiment Resurse-umane,
tel.0232211144. *
UNIVERSITATEA
Tehnicã
din
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud.Cluj,
organizeazã,în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea unui post
contractual, astfel: Denumirea postuluiSecretar, studii superioare, vacant,
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã;-cunoºtinþe temeinice
de limba englezã;-cunoºtinþe operare
calculator (Microsoft Office, Internet,
e-mail). Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.01.2022, ora
09.00, str.Memorandumului nr.28, sala
120;-proba practicã-20.01.2022, ora 09.00,
str.Memorandumului
nr.28,
sala
120;-interviul-20.01.2022, ora 13.00,
str.Memorandumului nr.28, sala 120; Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare. Documentele care compun
dosarele de concurs se transmit în format
scanat pe e-mail:resurse.umane
@staff.utcluj.ro, în intervalul orar
7:30-15:30, în fiecare zi lucrãtoare pânã la
data limitã de înscriere la concurs. Date
contact: tel.0264202330, email:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. *
ªCOALA Gimnazialã Tudor Vladimirescu,
cu sediul în Piteºti, str.Cãlugareni nr.3,
jud.Argeº, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. Denumirea postului-îngrijitor I
M-post,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:vechime-minim 2 ani;-minim 8 clase.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-19.01.2022, ora
8.30,la sediul instituþiei;-proba de
interviu-21.01.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 07.01.2022, ora 15.00,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat:
0248214608. *
CENTRUL Judeþean de Excelenþã
Caraº-Severin, cu sediul în Reºiþa, str.Bega
nr.1, judeþul Caraº-Severin, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator financiar (S)-0,25
post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorsuperioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-6 luni.
Denumirea postului-secretar instituþie
unitate de învãþãmânt (S)-0,25 post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare;
-vechime în specialitatea postului-minim 1
an. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;proba interviu26.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0744478373. *
COLEGIUL Naþional „Gheorghe ªincai”
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Avram Iancu, nr.33, jud.Cluj,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiadministrator de patrimoniu II,S,1
normã-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorsuperioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-3 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu20.01.2022, începând cu ora 13.00, conform
unui grafic de programare afiºat dupã
selecþia dosarelor,în funcþie de nr.
candidaþilor admiºi. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-10.01.2022, în intervalul
orar 11.00-14.00. Date contact-secretariat,
tel.0264592951. *
COLEGIUL Naþional „Gheorghe ªincai”
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Avram Iancu, nr.33, jud.Cluj,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor calificat I,1 normã-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-gimnaziale,
liceale;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-5 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-20.01.2022,
începând cu ora 13.00, conform unui grafic
de programare afiºat dupã selecþia

dosarelor,în funcþie de nr.candidaþilor
admiºi. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este-10.01.2022, în intervalul orar
11.00-14.00. Date contact-secretariat,
tel.0264592951. *
ªCOALA Gimnazialã Nr.3 Râºnov, cu
sediul în Râºnov, Piaþa ªcolii, nr.5,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale
conform H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor ºcoalã-post
vacant-1 post contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:învãþãmânt secundar;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului:nu se solicitã. Denumirea
postului:-administrator financiar (contabil
ºef)-post vacant-0,5 post contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor:-studii superioare economice
absolvite cu diplomã cu licenþã;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului:-minim 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã31.01.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei
(pentru toate posturile);-proba practicã31.01.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei
(pentru toate posturile);-proba interviu31.01.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei
(pentru toate posturile). Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contactpersoanã de contact-Beleuz Cleo, tel./fax0268257290, e-mail:rasnov generala3
@gmail.com. *
ªCOALA Gimnazialã nr.1 Comuna
Dumbrava Roºie, cu sediul în com.
Dumbrava Roºie, str.Zimbrului nr.71,
jud.Neamþ, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator de
patrimoniu-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare (inginer/ economist);vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-10 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-25.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-26.01.2022, ora
08.00,la sediul instituþiei;-proba interviu
-27.01.2022, ora 08.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0233282419. Denumirea postuluifochist-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorgenerale/ºcoalã profesionalã;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã25.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba practicã-26.01.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-27.01.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0233282419. *
UNIVERSITATEA
Tehnicã
din
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud.Cluj,
organizeazã, în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale: Denumirea postuluiinginer de cercetare, studii superioare,
vacant, perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare tehnice
specilizarea Mecatronicã;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu necesitã vechime; Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-Proba
scrisã-20.01.2022, Bd.Muncii, nr.103-105,
sala D18,ora 9.00;-Interviul: 20.01.2022,
Bd.Muncii, nr.103-105, sala D18,ora 11.00;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare. Documentele
care compun dosarele de concurs se
transmit în format scanat pe e-mail:
resurse.umane@staff.utcluj.ro, în intervalul
orar 7:30-15:30, în fiecare zi lucrãtoare pânã
la data limitã de înscriere la concurs.
Denumirea postului-inginer de cercetare,
studii superioare, vacant, perioadã
determinatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare tehnice specilizarea Mecanicã
Finã ºi Nanotehnologii; masterand Inginerie
de Precizie ºi Managementul Calitãþii;vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu necesitã vechime;
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-Proba scrisã-20.01.2022,
Bd.Muncii, nr.103-105, sala D18,ora
09.00;-Interviul-20.01.2022, Bd.Muncii,
nr.103-105, sala D18,ora 11.30; Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare. Documentele care compun
dosarele de concurs se transmit în format
scanat pe e-mail:resurse.umane@staff.
utcluj.ro, în intervalul orar 07.30-15.30, în
fiecare zi lucrãtoare pânã la data limitã de
înscriere la concurs. Denumirea postuluiinginer de cercetare, studii superioare,
vacant, perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare tehnice
specilizarea Mecatronicã;-masterand
Ingineria Sistemelor Mecatronice;vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu necesitã vechime.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022,
Bd.Muncii, nr.103-105, sala D18,ora
09.00;-interviul-20.01.2022, Bd.Muncii,
nr.103-105, sala D18,ora 12.00. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare. Documentele care compun
dosarele de concurs se transmit în format
scanat pe e-mail resurse.umane@
staff.utcluj.ro, în intervalul orar
07.30-15.30,în fiecare zi lucrãtoare pânã la
data limitã de înscriere la concurs. Date
contact: tel.0264202330, email:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. Director economic,
Ec. Laura RUSU. *
ªCOALA Gimnazialã I.Gervescu Sãvineºti,
cu sediul în Sãvineºti, str.Tineretului nr.23,
jud.Neamþ, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post vacant contractual de
îngrijitor, normã întreagã, duratã nedeterminatã, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
cu H.G.nr.1027/2014. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:minim 10 clase;-vechime în specialitatea
postului:-minim 2 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã28.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei;
-interviul-31.01.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei; Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarele de
concurs este-18.01.2022, ora 16.00,la
sediul instituþiei. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul
instituþiei. Date de contact: 0233281527secretariatul unitãþii. *
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE
IAªI, în conformitate cu prevederile Legii
nr.319/8.07.2003, privind Statutul
Personalului de Cercetare-Dezvoltare, cu
completãrile ºi modificãrile ulterioare ºi a
Regulamentului de Concurs. nr.2543/
10.02.2016 pentru desfãºurarea
concursului pentru posturile aferente
Colectivului de Cercetare din cadrul IRO
Iaºi, organizeazã CONCURS pentru
ocuparea urmãtorului post (post vacant
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aferent Colectivului de Cercetare-perioadã
nedeterminatã):1 post cercetãtor ºtiinþific,
specialitatea biologie (licenþiat în
Biologie-Biologie sau ªtiinþa MediuluiEcologie ºi Protecþia Mediului, doctorat
Biologie)/Profilul de cercetare ºtiinþificã:
Culturi celulare ºi imagisticã molecularã.
Condiþii de concurs:-diploma de licenþã
(Biologie sau ªtiinþa Mediului);-2 ani
vechime în activitatea de cercetare sau 2 ani
vechime în învãþãmântul superior sau 4 ani
vechime în profilul postului. Poziþiile scoase
la concurs sunt în domeniul cercetãrii
medicale fundamentale care nu include
prestarea de servicii medicale. Prestarea de
servicii medicale poate fi desfãºuratã doar
dacã personalul angajat deþine ºi atestatul
pentru profilele/specialitãþile respective.
Concursul pentru ocuparea funcþiei ºi
gradului de cercetãtor ºtiinþific constã în
probe scrise, orale ºi practice, specifice
postului. În vederea participãrii la concurs,în
termen de 30 zile de la data publicãrii
anunþului, candidaþii pot depune dosarele de
înscriere la concurs, la Biroul ResurseUmane din cadrul Institutului Regional de
Oncologie Iaºi, str. G-ral Henri Mathias
Berthelot nr.2-4, tel.0374278810 -int.545,
de luni pânã vineri, între orele 8.00-16.00.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30
de zile de la data publicãrii anunþului, iar
finalizarea concursului în termen de 30 de
zile de la data încheierii inscrierii. Probele de
concurs se vor susþine la sediul Institutului
Regional de Oncologie Iaºi, str.G-ral Henri
Mathias Berthelot, nr.2-4. Data concursului,
tematica de concurs si calendarul de
desfãºurare a concursului vor fi publicate pe
site-ul Institutului Regional de Oncologie
Iaºi:www.iroiasi.ro. *
COLEGIUL Tehnic ,,Maria Baiulescu”, cu
sediul în Braºov, str.Castelului nr.2,
jud.Braºov, organizeazã concurs, pentru
ocuparea postului contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:1
-muncitor întreþinere-tâmplar, post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale,
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-27.01.2022, ora
11.00,la sediul instituþiei;-proba practicã
-28.01.2022 ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-28.01.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs în perioada
04.01.2022 -17.01.2022,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat tel.0268.412854. *
COLEGIUL Tehnic ,,Maria Baiulescu”, cu
sediul în Braºov, str.Castelului nr.2,
jud.Braºov, organizeazã concurs, pentru
ocuparea postului contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
:1-paznic, post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-generale, medii, certificat de
absolvire a cursului de agent de pazã;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-minim 1 an. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-27.01.2022, ora 11.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu- 28.01.2022 , ora
10.00,la sediul instituþiei. Candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs în
perioada 04.01.2022- 17.01.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat
tel.0268.412854. *
SCOALÃ Gimnazialã “Sfânta Maria”,
Oraºul Mizil, cu sediul în Mizil, str.Erou Radu
Nicolae nr.2, jud.Prahova, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-mediator
scolar: 0,50 normã-post vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã+0,50
normã-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã la Liceului Tehnologic „Tase
Dumitrescu”, Mizil; Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
(cu diplomã de bacalaureat);-calificãri
profesionale:mediator scolar ºi expert local
pe problemele romilor;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-0 ani; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-27.01.2022, ora 10.00,la sediul
Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu”,
Mizil;-proba practicã-28.01.2022, ora
10.00,la sediul Liceului Tehnologic „Tase
Dumitrescu”, Mizil;-proba interviu-28.01.
2022, ora 12.00,la sediul Liceului
Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Mizil. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare(inclusiv 07.01.2022),la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0244251241/0786178950. *

LICEUL Tehnologic Tase Dumitrescu, cu
sediul în Oraºul Mizil, str.Mihai Bravu nr.116,
jud.Prahova, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-mediator ºcolar:0,50
normã-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
(cu diplomã de bacalaureat);-calificãri
profesionale:-mediator ºcolar si expert local
pe problemele romilor;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã27.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba practicã-28.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-28.01.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0244250143. *
ªCOALA Gimnazialã nr.28, cu sediul în
Galaþi, str.Roºiori nr.31, jud.Galaþi,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-bibliotecar I S-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare
(absolvirea,cu examen de diplomã, a unei
instituþii de învãþãmânt, secþia de
biblioteconomie, sau a altor instituþii de
învãþãmânt ai cãror absolvenþi au studiat în
timpul ºcolarizãrii disciplinele de profil din
domeniul biblioteconomiei;);-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se cere;-cunoºtinþe de utilizare
ºi operare PC. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã27.01.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;proba interviu-31.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei, respectiv perioada:
10.01.2022-21.01.2022. Date contactsecretariat, tel.0236433413. *
ªCOALA Gimnazialã ªerbãuþi, cu sediul în
ªerbãuþi, str.Principalã FN, jud.Suceava,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
1.Post de administrator financiar-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã. 2.Post de muncitor-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare-post
administrator financiar;-nivelul studiilorgenerale-post muncitor;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu este o condiþie obligatorie.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã21.01.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;proba interviu-21.01.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-13.01.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.230573844,
scoalaserbauti@
yahoo.com. *
GRÃDINIÞA Luminiþa, cu sediul în
Bucureºti, sector 2, ªos.Iancului nr.4A,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorelor posturi contractuale aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-îngrijitoare-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã;-muncitor calificat (fochist)-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã;-muncitor necalificat bucatarie-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii;vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.01.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-19.01.2022, ora
11.00,la sediul instituþiei;-proba interviu19.01.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact: email:marianaricu
@yahoo.com, tel/fax-0212503180. *
ªCOALA Gimnazialã Specialã nr.14
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Grãdinarilor,
nr.46, jud.Tulcea organizeazã concurs
pentru ocuparea a 3 posturi vacante,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-infirmierã-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor:-minim ºcoalã
generalã ºi curs infirmierã;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului:-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de

desfãºurare a concursului:-proba scrisã20.01.2022 ora 10,la sediul instituþiei;-proba
interviu-25.01.2022, ora 10,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-Dimofte Domnica
tel.0240511162. *
MUZEUL de Artã “Ion Irimescu” cu sediul în
Fãlticeni, str.Mihai Eminescu, nr.2,
jud.Suceava organizeazã concurs, pentru
ocuparea a unui post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi completat
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:conservator I,cu studii superioare-post
vacant contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs pentru postul de conservator I
S:-nivelul studiilor-studii superioare cu
diplomã de licenþã sau echivalentã;-vechime
în domeniul studiilor necesarã ocupãrii
postului-3 ani;-cunoºtinte de operare pe
calculator-medii (Word,Excel), -limbi
strãine-nivel mediu pentru o limba de
circulaþie internaþionalã (engleza,franceza,
germana)-citit, scris, vorbit. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data ºi ora interviului vor fi
comunicate ulterior. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact: email:
contactirimescu@fãlticeni.ro ,tel.0230
541370. *
PRIMÃRIA Comunei Floreºti cu sediul în
Floreºti, str.Avram Iancu, nr.170, jud.Cluj,
organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea a 1 post contractual temporar
vacant,pe perioadã determinatã la
Compartimentul Creºã, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat ºi completat de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:educator puericultor debutant,cu studii
superioare de scurtã duratã, temporar
vacant,pe perioadã determinatã la
compartimentul creºã,sectia românã-1
post;-nivelul studiilor ºi vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului -studii superioare de scurtã duratã,
precum ºi absolvirea unui curs în domeniul
psihopedagogic ºi metodic specific, dovedit
prin foaie matricolã sau certificat de
absolvire;-vechime în specialitate
studiilor-nu este necesarã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-13.01.2022, ora 12.00,la sediul
Primãriei comunei Floreºti;-proba
interviu-19.01.2022, ora 10:00,la sediul
Primãriei comunei Floreºti. Data limitã pânã
la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs: 03.01.2022, ora 15.30,la sediul
Primãriei Comunei Floreºti, str.Avram Iancu
nr.170, Floreºti, Jud.Cluj, Birou resurseumane, secretarul comisiei de concurs:
Insp.Lechinþan Ancuþa, tel.0748/971909. *
COLEGIUL Naþional ,,Aprily Lajos”,cu
sediul în Braºov, str.Dupã Ziduri nr.3,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-contabil-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii universitare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul ºtiinþe
economice;-vechime în contabilitatea
instituþiilor publice constituie avantaj;experienþã în specialitatea studiilor minim 3
ani;-vechime în funcþie de conducere
constituie avantaj;-cunoºtinþe de operare
PC;-cunoaºterea sistemului naþional de
raportare FOREXEBUG. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-termen limitã
depunere dosare-10.01.2022, ora
15.00;-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-afiºarea rezultate
probã scrisã (maximum o zi lucrãtoare de la
data finalizãrii probei);-termen de depunere
contestaþii probã scrisã-25.01.2022;
-soluþionarea contestaþiilor- 26.01.2022;proba interviu-27.01.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0268415355. *
UNIVERSITATEA de Medicinã ºi Farmacie
,,Iuliu Haþieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Victor Babeº nr.8, jud.Cluj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postuluiadministrator financiar, studii superioare,
grad profesional I,la Direcþia ResurseUmane, post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor:-studii superioare economice
absolvite cu diplomã de licenþã emisã de o
universitate acreditatã;-absolvent/ã de curs
în domeniul resurselor umane;-experienþã în
activitatea profesionalã specificã resurselor
umane ºi salarizãrii de minim 1 an
(experienþa va fi doveditã prin adeverinþe/
înscrisuri emise de angajatorii la care
candidatul a prestat muncã în acest
domeniu);-cunoºtinþe solide în domeniul
legislaþiei muncii ºi salarizãrii;-abilitãþi de

comunicare, corectitudine, profesionalism,
seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate,
autocontrol, atitudine principialã,
punctualitate, vigilenþã;-cunoºtinþe foarte
bune de utilizare ºi operare pe calculator;comportament adecvat în raport cu colegii ºi
terþii colaboratori ai instituþiei;-disponibilitate
pentru a lucra în echipa,cu ocazia diverselor
acþiuni organizate de cãtre UMF
Cluj-Napoca. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-20.01.2022, ora 10.00,la sediul
Universitãþii, str.Victor Babeº nr.8;-proba
practicã (testarea cunoºtinþelor de operare
pe calculator)-25.01.2022, ora 10.00,la
sediul Universitãþii, str.Victor Babeº
nr.8;-proba de interviu-27.01.2022, ora
09.00,la sediul Universitãþii, str.Victor Babeº
nr.8. Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare, respectiv11.01.2022, în intervalul orar 8.30-15.30,
online la adresa de e-mail:recrutare
@elearn.umfcluj.ro. Date contact-Direcþia
Resurse-Umane, str.Victor Babeº nr.8, et.2,
cam.209. Relaþii suplimentare se pot obþine
la tel.0264597256, int.2164 ºi pe
site-ul:www.umfcluj.ro. *
PRIMÃRIA Comunei Bãrãºti, cu sediul în
satul Ciocãneºti, str.Principalã Ciocãneºti
nr.173, jud.Olt, organizeazã concurs pentru
ocuparea postului contractual din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Bãrãºti, jud.Olt, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-ªef Serviciu Voluntar Pentru Situaþii
De Urgenþã (SVSU)-vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii generale
de participare la concurs sunt cele
prevãzute la art.3 din H.G.nr.286/2011
privind Regulamentul-Cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plãtit din fonduri publice,cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
respectiv:-Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii medii/superioare-absolvent
de liceu finalizate cu diplomã de
bacalaureat/diplomã de licenþã;-absolvent
cu certificat de absolvire al unui program de
specializare ªef Serviciu Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã;-domiciliul în localitatea
Bãrãºti constituie un avantaj;-nu se solicitã
vechime;-dosarele de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã,în mod obligatoriu,
documentele prevãzute de art.6, alin.(1) din
H.G.nr.286/2011. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-21.01.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-24.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei, respectiv:
29.12.2021-13.01.2022. Date contactsecretariat, tel./fax: 0249463575; 07458
88480-persoanã de contact-Veteanu
Nicolae Marius, secretar General Unitatea
Administrativ Teritorialã Bãrãºti. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mehedinþi
nr.15, jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea a trei posturi contractuale
vacante,pe duratã nedeterminatã, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-asistent medical
generalist cu studii superioare ºi grad
principal-1 post;-asistent medical generalist
cu studii superioare-1 post;-asistent medical
generalist cu studii post liceale-1 post.
Condiþii specifice de participare la concurs
pentru postul de asistent medical generalist
cu studii superioare ºi grad principal:diplomã de licenþã în asistenþã medicalã
generalã însoþitã de foaia matricolã ºi
certificat de grad principal;-diplomã de
bacalaureat;-certificat de membru
O.A.M.M.R., atestat de liberã practicã
valabil pentru anul în curs;-adeverinþã de
participare la concurs/examen pentru
ocuparea unui post vacant eliberatã de
OAMGMAMR cu cel mult 30 de zile înainte
de data înscrierii la concurs;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului: minim 5 ani. Pentru postul de
asistent medical generalist cu studii
superioare:-diplomã de licenþã în asistenþã
medicalã generalã însoþitã de foaia
matricolã;-diplomã de bacalaureat;-certificat
de membru O.A.M.M.R., atestat de liberã
practicã valabil pentru anul în
curs;-adeverinþã de participare la
concurs/examen pentru ocuparea unui post
vacant eliberatã de OAMGMAMR cu cel
mult 30 de zile înainte de data înscrierii la
concurs;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului: minim 6 luni.
Pentru postul de asistent medical generalist
cu studii postliceale:-diplomã de absolvire a
ªcolii Postliceale de asistent medical;diplomã de bacalaureat;-certificat de
membru O.A.M.M.R., atestat de liberã
practicã valabil pentru anul în curs;-

adeverinþã de participare la concurs/
examen pentru ocuparea unui post vacant
eliberatã de OAMGMAMR cu cel mult 30 de
zile înainte de data înscrierii la
concurs;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 6
luni.-proba scrisã-27.01.2022, ora 09.00,în
sala mare a cinematografului Dacia din
Cluj-Napoca, str.Bucegi nr.11B; -interviul02.02.2022, ora 09.00, în sala mare a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca,
str.Bucegi nr.11B. Data limitã ºi ora pânã la
care candidaþii vor putea depune actele
pentru dosarele de concurs este17.01.2021, ora 11.00. Dosarele de concurs
se pot depune în formã fizicã la sediul
Centrului Bugetar de Administrare
Creºe-Cluj-Napoca, str.Mehedinþi nr.15,
între orele 11.00-13.00 sau online pe
adresa:centrulbugetarcrese@primariaclujn
apoca.ro, pânã-17.01.2022, ora 11.00. Date
contact:www.creseclujnapoca.ro,
e-mail:centrulbugetarcrese@primariaclujna
poca.ro, tel.0264458320. *
LICEUL Teoretic C.A.Rosetti, cu sediul în
Bucureºti, str.G.Garibaldi nr.11, sector 2,
organizeazã concurs pentru ocuparea în
conformitate cu H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014, în cadrul instituþiei a
urmãtoarelor posturi vacante:1 post vacant
contractual,pe perioada nedeterminata de
ingrijitor (femeie de servici). Condiþii
specifice de participare la concurs pentru
postul de îngrijitor:-nivelul studiilor-studii
generale sau medii;-vechime în specialitate
studiilor necesare ocupãrii postului-fãrã
condiþii. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-19.01.2022, ora 10.00-proba
practicã; -interviul-21.01.2022, ora 10.00.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-12.01.2022, ora 16.00,la sediul
Liceului teoretic C.A.Rosetti. Date contactRuncan Sica, tel.0212304873;0728242331. *
CENTRUL Bugetar de Administrare Creºe,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mehedinþi
nr.15, jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor clãdiri-2
posturi vacante contractuale,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-diplomã de absolvire
a minim 10 clase;-certificat de absolvire
privind însuºirea noþiunilor fundamentale de
igienã valabil la data concursului sau
adeverinþã care sã ateste faptul cã s-a
absolvit programul de instruire privind
însuºirea noþiunilor fundamentale de
igienã-Modulul 1/Nivel 2;-vechime în
specialitatea studiilor necesare, ocupãrii
postului: nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-26.01.2022, ora 12.00,în sala mare a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca,
str.Bucegi nr.11B;-proba interviu01.02.2021, ora 12.00,în sala mare a
cinematografului Dacia din Cluj-Napoca,
str.Bucegi nr. 11B. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este data de 14.01.2021, ora
11.00,la sediul instituþiei. Dosarele de
concurs se pot depune în formã fizicã la
sediul Centrului Bugetar de Administrare
Creºe-Cluj-Napoca, str.Mehedinþi nr.15,
între orele 11.00-13.00 sau online pe
adresa:centrulbugetarcrese@primariaclujn
apoca.ro, pânã-14.01.2022, ora 11.00. Date
contact: tel.0264458320, fax-0364116667,
site:www.creseclujnapoca.ro,
e-mail:centrulbugetarcrese@primariaclujna
poca.ro. *
UNIVERSITATEA Tehnicã din ClujNapoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud. Cluj,
organizeazã,în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea unui post
contractual, astfel: Denumirea postuluiAsistent cercetare, studii superioare,
vacant, perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare în domeniul
Stiintei Calculatoarelor-nivel licenþã+
master. Studii doctorale în derulare-calitatea
de doctorand este obligatorie;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-experienþã de cel putin 1 an în
domeniul Tehnologiei Informaþiei;experienþã profesionalã generalã minim 4
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-21.01.2022, ora
11.30, str.C-tin Daicoviciu nr.15, sala
483;-interviul-21.01.2022, ora 13.00,
str.C-tin Daicoviciu nr.15, sala 483.Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare. Documentele care compun
dosarele de concurs se transmit în format
scanat pe e-mail:resurse.umane@
staff.utcluj.ro, în intervalul orar 7:30-15:30,
în fiecare zi lucrãtoare pânã la data limitã de
înscriere la concurs. Date contact:
tel.0264202330, email:resurse.umane
@staff.utcluj.ro. *

ªCOALA Profesionalã Specialã oraºul
Plopeni, cu sediul în Plopeni, bd.Republicii
nr.10B, jud.Prahova, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-administrator
financiar-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare;-vechime
în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-1 an. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã20.01.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei;proba practicã-20.01.2022, ora 12.00,la
sediul institutiei;-proba interviu-20.01.2022,
ora 14.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat-Obiloiu Aura, tel.07233
02527. *
ªCOALA Gimnazialã cu sediul în Dalboºeþ
nr.271 jud.Caraº-Severin organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-muncitor
întreþinere cu atribuþii de fochist-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
muncã-minim 5 ani;-certificat/diplomã de
absolvire a cursului de fochist. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
practicã-20.01.2022 ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-20.01.2022 ora
14.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact:
tel.0255243448. *
SERVICIUL public de interes local pentru
administrarea parcãrilor din municipiul
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Moþilor, nr.1-3, jud.Cluj, organizeazã
concurs, pentru ocuparea unui post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-1 post
Inspector de specialitate grad profesional
I-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu este necesarã;-vechime în
muncã:-minim 5 ani; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-26.01.2022, ora 11.00,la Cinema
Dacia, str.Bucegi, nr.11B, Cluj-Napoca;proba interviu-01.02.2022, ora 11.00,la
Cinema Dacia, str.Bucegi, nr.11B,
Cluj-Napoca. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-13.01.2022, ora 17:30,la
registratura generalã a instituþiei (Moþilor
nr.7). Date contact-Perde Ioana-Alina
tel.0728850877. *
ªCOALA Gimnazialã Parava, cu sediul în
com.Parava, str.ªtefan Cel Mare nr.78,
jud.Bacãu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor ºcoalã-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-gimnaziale/medii;
-cursuri de igienã;-domiciliul stabil în
localitatea Parava;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-20.01.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã20.01.2022, ora 11.30,la sediul instituþiei;proba interviu-20.01.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0234252221. *
SC VIF 2000 SRL angajeazã femeie de
serviciu si tractorist. Relaþii la telefon
0736.156.390. *
INSPECTORATUL ªcolar Judeþean.Galaþi,
în calitate de beneficiar, anunþã scoaterea la
concurs a unor posturi de experþi, în
cadrul:Proiectului “A doua ºansã la educaþie
la ORIZONT„ POCU/665/6/23/135358 care
se deruleazã în perioada: 01.07.202131.12.2023, este cofinanþat din Fondul
Social European-(FSE) prin:Programul
Operaþional Capital Uman 2014-2020
(POCU), Axa prioritarã.6:Educaþie ºi
competenþe, Prioritatea de investiþii:10.iReducerea ºi prevenirea abandonului ºcolar
timpuriu ºi promovarea accesului egal la
învãþãmântul preºcolar, primar ºi secundar
de calitate. OBIECTUL ANUNÞULUI:
selecþie pentru posturi înfiinþate în afara
organigramei, conform:HG.nr.325/2018.
Toate informaþiile detaliate se gãsesc la
adresa:http://isj.gl.edu.ro, la secþiunea:
Programe/Programe derulate de ISJ.Galaþi. *

ANUNTURI DIVERSE
VANZARI
VIDEO/FOTO/TV
FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com
,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE
VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE
SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE
CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE
CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
DOCUMENTUL de informare si solicitare a
acordului participantilor Fondului de Pensii
Facultative PENSIA MEA BT PENSII
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE
S.A., cu sediul în Bucureºti, Str. Buzesti
nr.75-77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1,
Bucureºti, România, telefon: +4 021 203 84
00 Fax +4 021 203 84 02, înregistratã la
Oficiul Registrului Comerþului sub
nr.J40/11737/2007, Cod Unic de
înregistrare 21948054, înregistratã în
registrul administratorilor de pensii
administrate privat sub numãrul SAPRO-21960491, în calitate de Administrator
al Fondului de Pensii Facultative Pensia
Mea, informeazã si solicitã acordul
participanþilor cu privire la modificãrile
Prospectului schemei de pensii facultative a
Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea.

Modificãrile aduse Prospectului schemei de
pensii facultative a Fondului de Pensii
Facultative Pensia Mea constau în
actualizarea informaþiilor pe care acesta le
cuprinde ca urmare a schimbarii valorii
comisionului de administrare din contributii
de la 5% la 0%. Astfel, Înainte de convertire
în unitãþi de fond, din orice contribuþie plãtitã
se deduce un comision de administrare de
5%, care se aplicã pânã la data de
30.06.2022. De la data de 01.07.2022,
înainte de convertire în unitãþi de fond, din
contribuþiile plãtite se va reþine un comision
de administrare de 0%. S-a mai introdus de
asemenea si prevederea „Transmiterea
documentelor catre administrator se poate
face si prin mijloace de comunicare
electronice, caz in care cererea de plata este
semnata de catre participant utilizand
semnatura electronica calificata”, conform
prevederilor Normei ASF nr. 28/2017 privind
utilizarea activului personal net al
participantului la un fond de pensii
facultative, modificata si completata prin
Norma ASF nr. 12/2021. În conformitate cu
dispoziþiile Art.20 alin. 2 din Norma 16/2010
privind prospectul schemei de pensii
facultative, cu modificarile si completarile
ulterioare, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primei publicãri a
propunerilor de modificare a Prospectului
schemei de pensii facultative Pensia Mea,
participanþii care nu sunt de acord cu
modificãrile Prospectului notificã
Administratorul în scris acest fapt ºi pot
solicita transferul la un alt fond de pensii
facultative, fãrã penalitãþi de transfer, toate
cheltuielile aferente transferului fiind în
sarcina Administratorului. Neexprimarea de
obiecþii din partea participanþilor la Fondul de
Pensii Facultative Pensia Mea este
consideratã acord tacit asupra modificãrilor
aduse Prospectului. În cazul în care nu se
obþine acordul majoritãþii participanþilor cu
privire la modificãrile Prospectului Schemei
de Pensii Facultative Pensia Mea, solicitãrile
de transfer depuse ca urmare a exprimãrii
dezacordului cu privire la modificarea
prospectului nu vor produce efecte, iar
modificarea prospectului nu va avea loc.
Documentul cuprinzând textul integral al
propunerilor de modificare este publicat pe
site-ul www.btpensii.ro. Participanþii au
dreptul de a solicita administratorului acest
document. Forma actualã a Prospectului
detaliat al schemei de pensii facultative a
Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea
Forma propusã spre modificare a
Prospectului detaliat al schemei de pensii
facultative a Fondului de Pensii Facultative

Pensia Mea Motivatia modificarilor/
observatii CAPITOLUL XV. Taxe ºi
comisioane Art. 79 Înainte de convertire în
unitãþi de fond, din orice contribuþie plãtitã se
deduce un comision de administrare de 5%.
CAPITOLUL XV. Taxe ºi comisioane Art. 79
Înainte de convertire în unitãþi de fond, din
orice contribuþie plãtitã se deduce un
comision de administrare de 5%, care se
aplicã pânã la data de 30.06.2022. De la
data de 01.07.2022, înainte de convertire în
unitãþi de fond, din contribuþiile plãtite se va
reþine un comision de administrare de 0%.
.... Modificare valoare comision.
CAPITOLUL XVIII. Modalitaþi de utilizare a
activului personal al participantului la fondul
de pensii facultative Art. 95 .... CAPITOLUL
XVIII. Modalitaþi de utilizare a activului
personal al participantului la fondul de pensii
facultative Art. 95 ....... (4) Transmiterea
documentelor catre administrator se poate
face si prin mijloace de comunicare
electronice, caz in care cererea de plata este
semnata
de
catre
participant
utilizandsemnatura electronica calificata.
Adaugare prevedere conform Normei ASF
28/2017, completata prin Norma ASF
12/2021 Forma actualã a Prospectului
simplificat al schemei de pensii facultative a
Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea
Forma propusã spre modificare a
Prospectului simplificat al schemei de pensii
facultative a Fondului de Pensii Facultative
Pensia Mea Motivatia modificarilor/
observatii CAPITOLUL X. Regimul fiscal al
contribuþiilor Fondului Art. 47 Contribuþia
proprie la Fond este deductibilã pentru
fiecare Participant din venitul salarial brut
lunar sau din venitul asimilat acestuia, în
limita unei sume prevazute in legislatia
fiscala in vigoare, într-un an fiscal. Art. 48
#Suma reprezentând contribuþia angajatorului pentru un angajat Participant la Fond
este deductibilã pentru angajator la calculul
profitului impozabil, în limita unei sume
prevazute in legislatia fiscala in vigoare
pentru fiecare Participant, într-un an fiscal.
Introducere prevederi referitoare la
deductibilitatea contributiilor. CAPITOLUL
XI. Taxe ºi comisioane Art. 53 Înainte de
convertire în unitãþi de fond, din orice
contribuþie plãtitã se deduce un comision de
administrare de 5%........ CAPITOLUL XII.
Taxe ºi comisioane Art. 55 Înainte de
convertire în unitãþi de fond, din orice
contribuþie plãtitã se deduce un comision de
administrare de 5%, care se aplicã pânã la
data de 30.06.2022. De la data de
01.07.2022, înainte de convertire în unitãþi
de fond, din contribuþiile plãtite se va reþine

un comision de administrare de 0%. ........
Modificare valoare comision CAPITOLUL
XVI. Modalitaþi de utilizare a activului
personal al participantului la fondul de pensii
facultative Art. 75 ....... CAPITOLUL XVI.
Modalitaþi de utilizare a activului personal al
participantului la fondul de pensii facultative
Art. 75 ....... (4) Transmiterea documentelor
catre administrator se poate face si prin
mijloace de comunicare electronice, caz in
care cererea de plata este semnata de catre
participant utilizand semnatura electronica
calificata. Adaugare prevedere conform
Normei ASF 28/2017, completata prin
Norma ASF 12/2021 *
ANUNÞ public privind depunerea solicitarii
de emitere a acordului de mediu SC
PRIVATNA RADNJA COD OMERA SRL
titular al proiectului „ Lucrari de aparare mal
de fluvial unarea si amplasare ponton
plutitor , localitatea Pojejena , jud.
Caras-Severin „ anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu , pentru proiectul „
Lucrari de aparare mal de fluvial unarea si
amplasare ponton plutitor , localitatea
Pojejena , jud.Caras-Severin „ propus a fi
amplasat pe teritoriul administrativ al
comunei Pojejena, în intravilanul localitãþii
Pojejena , judeþul Caraº-Severin.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Caraº-Severin, Reºiþa,
str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi,
între orele 0800-16.30, ºi vineri, între orele
08.00-1430,si la sediul SC PRIVATNA
RADNJA COD OMERA SRL, loc.
Belobresca , nr.40 , jud.Caras-Severin , in
zilele de luni-joi , orele 08.00-16.00 si vineri ,
orele 08.00-13.00 . Observatiile publicului se
primesc zilnic la Sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Caras-Severin , Resita ,
str.Petru Maior , nr.73. *

cereri admitere creante suplimentare,
21.02.2022 tabel suplimentar, 21.03.2022
tabel definitiv consolidat. *

LICHIDATORUL judiciar al S.C. BIONATURE S.R.L., dosar nr.8823/118/2021,
Tribunalul Constanta, anunta deschiderea
procedurii insolventei in forma simplificata la
data de 06.12.2021 si stabilirea
urmatoarelor termene limita: 20.01.2022
inregistrare cereri admitere creante,
28.01.2022 tabel preliminar, 22.02.2022
tabel definitiv, 02.02.2022, ora 12.00 sedinta
adunarii creditorilor. *

ADMINISTRATORUL judiciar al ANIS
IMPEX COLAROM SRL în faliment, in
bankruptcy, en fallite, dosar 25683/2021,
Tribunal Bucuresti, anunþã intrarea în
faliment în procedurã simplificatã la
06/12/2021 ºi stabilirea termenelor limita:
20/01/2022 termen înregistrare creanþe,
31/01/2022 depunere tabel preliminar,
20/02/2022 depunere tabel definitiv,
07/02/2022, ora 12:00 ºedinþã adunare
creditori la sediul CII Atanase Mariana. *

LICHIDATORUL judiciar al S.C. MUZA
URANIA S.R.L. dosar nr.6515/118/2018
Tribunalul Constanta, anunta trecerea la
procedura falimentului la data de
07.12.2021 si stabilirea urmatoarelor
termene limita: 21.01.2022 inregistrare

ADMINISTRATORUL judiciar al SOLID
OPTIM CONSTRUCT SRL în insolvenþã, in
insolvency, en procedure collective, dosar
178/2021, Tribunal Cãlãraºi, anunþã
deschiderea procedurii generale de
insolvenþã la 26/11/2021 ºi stabilirea

termenelor limita: 10/01/2022 termen
înregistrare creanþe, 31/01/2022 depunere
tabel preliminar, 25/02/2022 depunere tabel
definitiv, 07/02/2022, ora 12:00 ºedinþã
adunare creditori la sediul CII Atanase
Mariana, 10/01/2022, ora 12:00 sedinta
asociat al debitoarei insolvente pentru
desemnare administrator special. *
CABINET Individual de Insolventa BRADU
NICOLETA-DORINA”administrator Judiciar
al NICO INTERMED COMERT SRL,
J40/20479/2006, CUI 19670788, notifica
deschiderea procedurii de insolventa in
forma generala. Termene:10.01.2022–
depunere cerere de admitere a
creantelor;31.01.2022–tabel preliminar
(termen contestatii-7 zile de la publicarea
tabelului preliminar in BPI);25.02.2022-

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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tabel definitiv;07.02.2022 ora 12.00 prima
adunare creditori. *
CABINET Individual de Insolventa BRADU
NICOLETA-DORINA”administrator Judiciar
al CLADD ROM MONTAJ SRL,J40/1110/
2013,CUI 31159996, notifica deschiderea
procedurii de insolventa in forma
generala.Termene:19.01.2022–depunere
cerere de admitere a creantelor;
02.02.2022–tabel preliminar (termen
contestatii-7 zile de la publicarea tabelului
preliminar in BPI);16.02.2022- tabel
definitiv;08.02.2022 ora 12.00 prima
adunare creditori, adunare asociati
30.12.2021, ora 12.0. *
NOTA de informare care investitorii
fondurilor de investitii Hermes, Herald,
Michelangelo, FIA Alchemist si DCP
Investitii Societatea de administrare a
investitiilor SAI Atlas Asset Management SA
aduce la cunostinta investitorilor ca prin
Autorizatiile nr. 250/22.12.2021, 248/
22.12.2021, 247/22.12.2021, 246/
22.12.2021 in conformitate cu prevederile
Legii nr. 243/2019 si a Regulamentului ASF
7/2020, Autoritatea de Supraveghere
Financiara din Romania a autorizat
transformarea fondurilor Hermes, Herald,
Michelangelo si DCP Investitii sub forma
unor Fonduri de Investitii Alternative de tip
contractual diversificat (F.I.A.C diversificat)
destinate investitorilor de retail. Totodata,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
prin Autorizatia nr. 249/22.12.2021
autorizeaza transformarea fondului
Alchemist sub forma unui fond de investitii
de tip contractual speculativ (F.I.A.C
speculativ) destinat investitorilor
profesionali. Autorizatiile mai sus
mentionate contin si urmatoarele modificari/
actualizari intervenite in documentele de
constituire ale fondurilor: (1) modificarea
perioadei de rascumparare pentru FIA
Alchemist astfel „Investitorii F.I.A au dreptul
de a rascumpara integral sau partial unitatile
de fond in data de 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie si 15 decembrie a fiecarui an. In
cazul in care datele stabilite pentru
rascumparare sunt zile nelucratoare, unitatile
de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua
lucratoare imediat urmatoare la valoarea
unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.”
(2) modificarea perioadei de rascumparare
pentru FIA Hermes, FIA DCP Investitii, FIA
Herald astfel:” Investitorii F.I.A au dreptul de a
rascumpara integral sau partial unitatile de fond
in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care data
stabilita pentru rascumparare este o zi
nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre
rascumparare in ziua lucratoare imediat
urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua
lucratoare respectiva.” (3) modificarea
perioadei de functionare a fondurilor in
perioada nelimitata; (4) eliminarea procurii
notariale in cazul in care titularul subscrierii se
prezinta cu imputernicitul pentru completarea
formularului de subscriere, pentru toate F.I.A
administrate; (5) eliminarea posibilitatii platii
sumelor rascumparate in contul imputernicitului; (6) modificarea capitolului referitor la
Protecþia persoanelor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal din Prospectul de
emisiune, in sensul informarii imputernicitului
de prelucrarea datelor cu caracter personal
conform legislatiei in vigoare; (7) introducerea
tolerantei erorii de calcul a activelor F.I.A
administrate conform prevederilor din
Regulamentul 7/2020; (8) modificarea
perioadei de calcul beneficii FIA Herald,
respectiv perioada va fi 31 decembrie an
precedent – 31 decembrie an curent precum si
stabilirea pragului de 8.100 EUR unitate de
fond sub care nu se mai acorda dividend; (9)
introducerea in politica de investitii a fondurilor
posibilitatea investirii in instrumente financiare
admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din
state terte membre G7 si/sau OCDE: Australia
– Australian Stock Exchange (ASX), Canada –
Toronto Stock Exchange, Islanda – Nasdaq
Iceland , Japonia – Tokyo Stock Exchange,
Coreea – Korea Exchange (KRX), Mexic –
Mexican Stock Exchange (MEXBOL), Noua
Zeelanda – New Zeeland Stock Exchange
(NZX), Elvetia – Switzerland Stock Market
(SMI), Turcia – Borsa Istanbul, Marea Britanie –
London Stock Exchange (LSE), Statele Unite
ale Americii (SUA): New York Stock Exchange
-NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ,
Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago
Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.
(10) introducerea capitolului „Informaþii privind
riscurile legate de durabilitate”; (11)
actualizarea/modificarea documentelor
constitutive ale F.I.A administrate in
conformitate cu Legea 243/2019 si a
Regulamentului ASF nr. 7/2020; (12)
actualizarea/modificarea unori prevederi
pentru o mai mare claritate/ intelegere a
continutului documentelor; Detalii complete
privind documentele modificate pot fi
consultate pe www. atlas-am.ro, putand fi
procurate si la cerere, gratuit, de la sediul
societatii de administrare din Bucuresti, sector
1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1
telefon 021- 021 361 78 21, fax021- 361 78 22. *
NOTA de informare care investitorii fondurilor
de investitii FDI Audas Piscator si FDI Monolith
Societatea de administrare a investitiilor SAI
Atlas Asset Management SA aduce la
cunostinta investitorilor completarea politicii de
investitii a fondurilor prin investitii în valori
mobiliare, instrumente ale pietei monetare,
titluri de participare la O.P.C. si instrumente
financiare derivate admise la cota oficiala a
urmatoarelor burse din state terte membre G7
si/sau OCDE: Australia – Australian Stock
Exchange (ASX), Canada – Toronto Stock
Exchange, Islanda – Nasdaq Iceland , Japonia
– Tokyo Stock Exchange, Coreea – Korea
Exchange (KRX), Mexic – Mexican Stock
Exchange (MEXBOL), Noua Zeelanda – New
Zeeland Stock Exchange (NZX), Elvetia –
Switzerland Stock Market (SMI), Turcia –
Borsa Istanbul, Marea Britanie – London Stock
Exchange (LSE), Statele Unite ale Americii
(SUA): New York Stock Exchange -NYSE,
Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago
Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of
Trade – CBOT si ICE Futures U.S. Detalii
complete privind documentele modificate pot fi
consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi
procurate si la cerere, gratuit, de la sediul
societatii de administrare din Bucuresti, sector
1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1
telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22. *
ADMINISTRATORUL Judiciar SIGNUM
INSOLVENCY SPRL notificã deschiderea
procedurii insolvenþei prevãzutã de Legea nr.
85/2014, în dosarul 3040/118/2021 aflat pe
rolul Tribunalului Constanþa, secþia a II-a Civilã,
pentru RUAD MARINE SERVICES SRL – CUI
32807522; Termen fond 28.02.2022 – ora 8.30
– complet F9. S-au stabilit urmãtoarele
termene: termenul limitã pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanþelor la 21.01.2022;
termenul limitã pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor la 11.02.2022; termenul
limitã pentru afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor la 09.03.2022; data primei ºedinþe a
adunãrii creditorilor la 17.02.2022. *
PRIMARIA BALTESTI anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
INFIINTARE RETEA DISTRI- BUTIE GAZE
NATURALE IN SATUL PODENII VECHI,
COMUNA BALTESTI, JUDETUL PRAHOVA –
FAZA S.F. propus a fi amplasat in comuna
Baltesti sat Podenii Vechi jud. Prahova.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului Prahova str. Gh. Gr.
Cantacuzino nr. 306 in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului Prahova. *
CABINETUL individual de insolventa Herciu
Marius Emilian - lichidator judiciar al societatii
NAZARO PROD. V. S.R.L. persoana juridica

romana cu sediul social in BUCURESTI,
Sector 6, str. Aleea Campul cu flori nr. 5, bloc M
48, sc. 1, et. 6, ap. 41, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/14207/2005 iar la
Ministerul Finantelor Publice cu CF 17872810,
NOTIFICA debitoarea, creditorii, Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti, asupra trecerii la faliment în
procedura generala cu privire la societatea mai
sus mentionata. De asemenea Administratorul
judiciar NOTIFICA, in conformitate cu
dispozitiile art. 146 alin. 1 din Legea 85/2014,
toti creditorii acestei societati, sa depuna
declaratiile suplimentare de creanta in dosarul
nr. 34184/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila (Sindic).
Termenul limita pentru depunerea declaratiilor
de creanta este 25 ianuarie 2022. Ele vor fi
insotite de documentele pe care se intemeiaza
creanta. Relatii in legatura cu procedura
generala a insolventei debitorului NAZARO
PROD. V. S.R.L. pot fi solicitate lichidatorului
judiciar la telefon: 031/436.55.24. *
ADMINISTRATORUL Judiciar SIGNUM
INSOLVENCY SPRL notifica deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014, in dosarul 34918/3/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,
pentru MERCARI TRADE SRL – CUI
32889069; Termen fond 12.05.2022 – ora 9.00
– complet 8. S-au stabilit urmatoarele termene:
termenul limita pentru inregis- trarea cererii de
admitere a creantelor la 24.01.2022; termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului preliminar al
creantelor la 14.02.2022; termenul limita pentru
afisarea tabelului definitiv al creantelor la
12.03.2022; data primei sedinte a adunarii
creditorilor la 21.02.2022. *
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
DRAGAN ANA-MARIA in calitate de lichidator
judiciar notifica deschiderea procedurii
simplificate si intrarea in faliment a debitoarei
PRODUSE DULCI S.R.L. , CUI 31321698
J22/442/2013, cu sediul social in sat Drobanti,
com. Aroneanu, jud. Iasi, conform sentintei
civile nr. 732/2021 pronunþatã de Tribunalul
Iasi, Secþia II civila – faliment în dosarul
3807/99/2021. Termene- termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de creanta – 10.01.
2022, pentru întocmirea tabelului preliminar al
creanþelor – 20.01.2022, termenul pentru
definitivarea ºi depunerea tabelului definitiv
consolidat al creanþelor este 23.03.2022
termen pentru examinarea stadiului procedurii
insolventei – 23.03.2022, ora 9,00 CS 3 fal..
Adunarea creditorilor va avea loc in Iaºi, str.
A.Panu, nr. 13-15, bloc GHICA VODA, parter,
biroul 2, jud.Iaºi în data de 25.01.2022 , ora
14.00. Relatii la tel 0741004109. *
TEAM Insolv IPURL, în calitate de
administrator judiciar provizoriu al Pessano
Trans SRL, Cod de identificare fiscalã
30972248, cu sediul în Bucureºti, Sector 2,
Bulevardul Ferdinanr I, nr. 70, etaj 3, Nr. De
ordine în registrul comerþului J40/ 18039/2021,
conform încheierea din data de 20.12.2021
pronunþatã de Tribunalul Mehedinþi, secþia a
II-a civilã, în dosarul 2474/101/2021, Notificã 7.
Deschiderea procedurii generale a insolvenþei
împotriva debitorului. Creditorii debitorului
Pessano Trans SRL trebuie sã procedeze la
înscrierea la masa credalã a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanþei în
condiþiile urmãtoare: Termenul pentru
depunerea cererii de admitere a creanþei.
Termenul limitã pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor asupra averii debitorului
este 02.02.2022. În temeiul art. 114 alin.(1) din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã,
nedepunerea cererii de admitere a creanþei
pânã la termenul menþionat atrage decãderea
din drepturi privind creanþa/creanþele pe care le
deþineþi împotriva debitorului. Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 16.02.2022. Termenul limitã
pentru introducerea eventualelor contestaþii la
tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar in Buletinul Procedurilor În
insolvenþã. Termenul pentru întocmirea ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor este
09.03.2022. Se notificã faptul cã prima
Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul
administratorului judiciar provizoriu Team
Insolv IPURL, Tg-Jiu, str Tudor Vladimirescu,
nr. 65, cam.16, judeþul Gorj, Data 16.03.2022
ora 10,00, având ca ordine de zi: 1.
Desemnarea Comitetului creditorilor; 2.
Confirmarea administratorului judiciar Team
Insolv IPURL cu un onorariu de 5000 lei lunar
din averea debitoarei; 3. Prezentarea situaþiei
debitorului. *
CASA schimb valutar. Curs valutar negociabil
pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5 E,
4customersoffice@gmail.com
,
tel.076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data de 13.01.2022, ora 10:00,
la sediul sãu, procedura de licitaþie deschisã,
urmatã de strigarea liberã a preþului, prin care
„METROREX” S.A, în conformitate cu
prevederile Legii nr.357/2005 privind bursele
de mãrfuri ºi ale Regulamentului BRM, doreºte
sã valorifice prin vanzarea de 14 bucati REM
(28 VAGOANE) TIP ASTRA –ARAD .
Documentele de înscriere ºi participare la
procedurã se depun la sediul BRM, pânã în
data de 12.01.2022, ora 10:00. Documen- taþia
aferentã procedurii se poate ridica de la sediul
BRM contra sumei de 100 lei, plus TVA. Tariful
de acces la procedurã este de 100 lei, plus
TVA. Informaþii privind desfãºurarea procedurii
la telefon: 021/ 317.47.45; 021/316.17.59. *
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 11.01.2022, ora 1000 la
sediul sãu, procedura de licitaþie deschisã,
urmata de strigare libera a pretului, prin care
care S.N. T. F.M “CFR MARFÃ” S.A. în temeiul
prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele
de mãrfuri ºi Regulamentului BRM privind
încheierea contractelor de achiziþie de produse,
servicii sau lucrãri, doreºte sã achiziþioneze
„Servicii de verificare si intretinere linii si aparate
de cale”, conform Documentatiei.
Documentele de înscriere ºi participare la
procedurã, prevãzute în documentaþia licitaþiei,
se depun la sediul BRM, pânã în data de
11.01.2022, ora 900. Documentaþia aferentã
procedurii se poate ridica de la sediul BRM
contra sumei de 200 lei, la care se adaugã
TVA. Informaþii privind desfãºurarea procedurii
la telefon: 021/317.47.45; fax : 021/317.28.78. *

LICITATII
REGIA AUTONOMÃ -REGISTRUL AUTO
ROMÂN, cu sediul în Bucureºti, Calea Griviþei
nr. 391A, sectorul 1, numãrul de ordine la
Registrul Comerþului J40/ 5191/1992, C.U.I.:
RO 1590236, cont: RO57RNCB00
86023664390001, BCR Agenþia Griviþa,
anunþã intenþia de VÂNZARE A UNUI IMOBIL
CU DESTINAÞIA ”SEDIU ADMINISTRATIV”
ÎN MUNICIPIUL BACÃU, Calea Republicii nr
207. Imobilul este format din: -Cotã indivizã din
clãdire tip halã, drept deplin de proprietate,
respectiv 142,2 mp, reprezentând 33,26% din
total suprafaþã etaj/birouri de 427,5 mp. -Teren
în suprafaþã de 71,1 mp, drept deplin de
proprietate a cotei indivizã deþinute. Imobilul
este racordat la utilitãþi. Preþul minim acceptat al
ofertei cu plic închis este 110.000 lei fãrã TVA.
Informaþii suplimentare referitoare la imobil pot
fi procurate pânã la data de 29.12.2021 de la
Departamentul Logisticã din cadrul RAR –RA.
la telefon 021.202.7000/ interior 8118 sau
email: gabriel.mihalache @rarom.ro. Data
limitã de depunere a ofertelor este 06.01.2022,
ora 14:00. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura R.A.R. –R.A. din
Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391A, sectorul 1.
Numãrul de exemplare în care trebuie depusã
oferta: 1 exemplar. Data ºi locul deschiderii
ofertelor este 10.01.2022, ora 10:00. Criteriul

de analizã a ofertelor este preþul cel mai mare.
Nu se acceptã plata în rate. *
SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenþã:
0399, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei AUTO SERVICE CLASIC SRL,
identificatã prin CUI 30083792, nr. înreg. la
Reg.Com.: J40/4432/2012, vinde prin licitaþie
publicã, bunuri mobile (stoc piese auto), aflate
in patrimoniul debitoarei. Preþul de pornire al
licitaþiei este de 20% din valoarea de evaluare.
Doritorii pot achiziþiona caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului judiciar. Licitaþiile vor avea
în urmãtoarele date: 13.01.2022, 20.01.2022 si
27.01.2022, la ora 12.00, la biroul lichidatorului
judiciar, situat în Mun. Bucureºti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1. Informaþii
suplimentare la telefon: 021.212.17.36. Email:
office@aatotal.ro. *
1.INFORMAÞII generale privind locatorul:
Primãria Comunei Ibãneºti, judeþul Botoºani,
CUI: 3372165, adresa: sat Ibãneºti,
com.Ibãneºti, jud.Botoºani, tel./fax:
0231.619.755/0231.619.759,
consiliulibanesti@yahoo.com. 2.Informaþii
generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat: -teren agricol în
suprafaþã de 10.000mp, situat în PC 242/30,
comuna Ibãneºti, judeþul Botoºani; -spaþiu
situat în Grãdiniþa Dumbrãviþa, în suprafaþã de
12,50mp, compus din o camerã ºi grup sanitar,
localitatea Dumbrãviþa, comuna Ibãneºti,
judeþul Botoºani, CF 50753; -spaþiu situat în
Grãdiniþa Dumbrãviþa, în suprafaþã de 27mp,
compus din 3 camere, localitatea Dumbrãviþa,
comuna Ibãneºti, judeþul Botoºani, CF 50753;
-spaþiu situat în cabinetul medical uman, în
suprafaþã de 36mp, comuna Ibãneºti, judeþul
Botoºani, CF 51782; -spaþiu situat în clãdirea
poºtei, în suprafaþã de 12mp, compus din douã
camere, comuna Ibãneºti, judeþul Botoºani,
CF50744, aprobate închirierii conform HCL
nr.71 din 14 decembrie 2021 ºi OUG 57/2019.
3.Informaþii privind documentaþia de atribuire:
se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire: prin
cerere scrisã la sediul Primãriei Comunei
Ibãneºti, judeþul Botoºani. 3.2.Denumirea ºi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire: sediul
Primãriei Comunei Ibãneºti, judeþul Botoºani
-Registraturã. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 300Lei, suma ce se depune la Casieria
Primãriei Comunei Ibãneºti. 3.4.Data-limitã
pentru solicitarea clarificãrilor: 07.01.2022, ora
12.00. 4.Informaþii privind ofertele:
4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor:
17.01.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei
Comunei Ibãneºti, judeþul Botoºani.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: 1 exemplar. 5.Data ºi
locul unde se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 17.01.2022, ora 12.00,
la sediul Primãriei Comunei Ibãneºti, judeþul
Botoºani. 6.Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a
instanþei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Tribunalul Botoºani, Str.Maxim Gorki,
nr.8, cod poºtal 710171, tel./fax: 0231.
511.739/0231.531.832, e-mail: tr-botosani
@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de
licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea
publicãrii: 21.12.2021. *
LICHIDATORUL judiciar SHILO INSOLV
SPRL al debitoarei BRAILACT SA -in faliment,
organizeaza in datele de 29.12.2021 si
05.01.2022 ora 13:00, licitatie publica deschisa
cu pas crescator in vederea valorificarii activului
FABRICA DE LACTATE situat in Braila, str. Ion
Ghica nr.3, jud. Braila, compus din bunuri
imobile si bunuri mobile. Pretul de incepere al
licitatiei este de 2.077.756 euro, exclusiv TVA.
Conditiile de participare si caietul de sarcini pot
fi obtinute prin achizitionarea documentatiei de
participare la pretul de 15.000 ron, exclusiv
TVA. Pentru participarea la licitatie trebuie
depusa documentatia de participare
completata si consitutita garantia de
participare, cu cel putin 24 de ora inainte de
data licitatiei. Informatii suplimentare se pot
obtine la adresa office@shiloinsolv.ro. *
ROMINSOLV S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitorului GREEN DEVELOPMENT S.R.L.,
J40/8109/2007, CUI 21623966, vinde prin
licitaþie publicã cu preþul de pornire de 2800
euro +TVA autovehiculul marca VW Passat
Comfortline 1.9TDI, serie WVWZZZ3CZ8
P012838, serie 452249, an 2008, cu nr.
înmatriculare B-70-AAW, 344580 km. Licitaþiile
vor avea loc în data de 13.01.22, 20.01.22,
27.01.22, 03.02.22, ora 14:00 pe platforma de
licitaþii publice online Fairsolve.com. Pentru
relaþii suplimentare vã rugãm sã contactaþi
lichidatorul RomInsolv SPRL la nr.
0723.133.626 sau office@rominsolv.ro. *
ROMINSOLV SPRL, lichidator judiciar al
ALFREDO FRESH SRL, J23/122/2005, CUI
14193726 vinde licitaþie publicã cu strigare
bunuri diverse (echipamente tehnologice,
aparate ºi instalaþii, mobilier, aparatura birotica)
cu preþ de pornire total de 99.234,00 lei +TVA.
Licitaþiile sunt organizate în data de 13.01.22,
20.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 10.02.22, ora
15:00. Pentru informaþii suplimentare legate de
organizarea licitaþii, precum ºi alte informaþii cu
privire la bunurile scoase la vânzare, vã rugãm
sã ne contactaþi la 021.321.13.42 sau
office@rominsolv.ro. *
S.P. ECG TAMAS LASZLO SPRL,
LICHIDATOR JUDICAR AL SOCIETÃÞII
FRANKOL FUNGHI SRL -în falimentOrganizeazã LICITAÞIE PUBLICÃ, la datele
de 27, 28, 29, 30 ºi 31 decembrie 2021, ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din
Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor
nr.15/10, jud. Harghita, pentru vânzarea în mod
individual a urmãtoarelor bunuri: -teren
extravilan de 4000 mp înscris în CF nr.55405:
141.975,00 RON; -bunuri mobile: 11.295,00
RON. Preþul nu conþine TVA. Informaþii
suplimentare la telefon: 0723.533.920, e-mail:
office@liquidate.ro sau la sediul lichidatorului
din Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor
nr.15/10, jud. Harghita. *
LICHIDATOR judiciar vinde prin licitaþie
publicã, cu strigare mijloace de transport ºi
echipamente tehnologice aflate în proprietatea
debitorului ANATOM AMT INSTAL SRL, la
preþul total de 24.426 euro plus TVA. Licitaþia va
avea loc în data de 06.01.2022 ora 13:00 la
sediul lichidatorului judiciar GENERAL
GROUP EXPERT SPRL -Bucureºti, ªos Mihai
Bravu nr.107-119, Bl.E1, Sc.4, ap.107, sector
2. În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta
în zilele de 13, 20, 27 ianuarie ºi 3 februarie
2022 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã, pânã la
valorificare. Caietele de sarcini pot fi
achiziþionate de la sediul lichidatorului judiciar,
informaþii suplimentare: 021.250.58.98,
0730.098.654. *
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator
judiciar in dosarul 462/91/2021 la Tribunalul
Vrancea oferã prin licitaþie publica cu strigare in
data de in data de 28.12.2021 ora 12:00, in
data de 04.01.2022 ora 11:30 si in data de
11.01.2022 ora 11:30 in Piteºti, str. 9 Mai, nr.36,
jud. Argeº: Spaþiu industrial din Panciu, strada
Titu Maiorescu nr.39, judeþul Vrancea la preþul
total de 346.500 lei TVA inclus. In vederea
participãrii la licitaþie, ofertanþii vor depune in
contul deschis de lichidatorul judiciar, cel mai
târziu pana la ora licitaþiei, o cauþiune in
cuantum de 10% din preþul de pornire al
licitaþiei. Detalii se obþin la tel: 0740475296. *
ART PRO INSOLV SPRL numita lichidator
judiciar in dosarul 1023/104/2015 aflat pe rolul
Tribunalul Olt, Secþia a II-a Civilã, oferã spre
vânzare prin licitaþie publica deschisa cu
strigare, in data de 29.12.2021 ora 11:00 si in
data de 05.01.2022 ora 12:00 in Piteºti, str. 9
Mai, nr.36, jud. Argeº, imobil cu sechestru
penal aflat in Slatina, str. ªtrandului, nr.9A, jud.
Olt la preþul de 80.000 Euro +TVA (in funcþie de
prevederile legale). Pot participa la licitaþie
persoane fizice sau juridice care fac dovada
achitãrii unei garanþii de 10% din valoarea

bunului licitat. Detalii se obþin la tel:
0740475296. *
CII MOTRUN PETRE, în calitate de lichidator
judiciar în dosarul nr.461/91/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Vrancea, oferã spre vânzare prin
licitaþie deschisa cu strigare, in data de
28.12.2021 ora 12:30, in data de 04.01.2022
ora 12:00 si in 11.01.2022 ora 12:00 in Piteºti,
str. 9 Mai, nr.36, jud. Argeº: Ansamblu de clãdiri
industriale, spaþiu industrial, in clãdire cu regim
de înãlþime Parter, cu teren, situat in loc.
Panciu, str. Titu Maiorescu, nr.39, jud. Vrancea
la preþul de 247.500 lei. In vederea participãrii la
licitaþie, ofertanþii vor depune in contul deschis
de lichidatorul judiciar, cel mai târziu pana la ora
licitaþiei, o cauþiune in cuantum de 10% din
preþul de pornire al licitaþiei. Detalii la nr.
0744470426. *
ANUNÞ de intenþie pentru achizitie -Aparat
RMN 1,5T, 1 buc; Computer Tomograf, 1 buc.;
DEXA DIAGNOSTIC SRL., solicitant al
proiectului “Crearea unui centru medical nou
prin diversificarea serviciilor si inovatie in
diagnostic de inalta performanta” proiect depus
pentru finantare în condiþiile prevederilor
schemei având ca obiectiv stimularea
investiþiilor cu impact major în economie,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr.
807/2014, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, invitã operatorii economici interesaþi
sã depunã oferte în scopul atribuirii contractului
de Achizitie -Aparat RMN 1,5T, 1 buc;
Computer Tomograf, 1 buc.; 1.Beneficiar:
DEXA DIAGNOSTIC SRL, Municipiul Sibiu,
Strada Somesului, Nr.19, Cam. 10, Judet Sibiu,
Cod poºtal: 550003, România; 2.Locul de
implementare a contractului Judeþ Constanta,
Municipiul Constanta, Strada Stefan cel Mare,
nr.2, parter; 3.Tipul ºi durata contractului:
Furnizare /12 luni; 4.Valoarea estimatã:
5.243.620,00 lei fãrã tva; 5.Criteriul de atribuire:
Cea mai avantajoasã ofertã tehnico-financiarã;
6.Data ºi ora limitã de depunere a ofertei:
30.12.2021 ora 14.00; 7.Locul de depunere a
ofertelor: DEXA DIAGNOSTIC SRL, Municipiul
Sibiu, Strada Somesului, Nr.19, Cam.10, Judet
Sibiu, Cod poºtal: 550003, România; 8.Limba
de redactare a ofertelor: limba românã; 9.Locul
ºi modul de obþinere a documentaþiei de
atribuire DEXA DIAGNOSTIC SRL, Municipiul
Sibiu, Strada Somesului, Nr.19, Cam.10, Judet
Sibiu, Cod poºtal: 550003, România;
10.Persoana de contact: BICA ALEXANDRU
RAZVAN, Telefon: 0751150435, email:
alexbica07 @yahoo.com. *
CII BRADU NICOLETA,lichidator judiciar al
INTERWOOD
SRL,
CUI
19275
096,organizeaza la data de 29.12.2021,
04.01.2022, 07.01.2022, 11.01.2022 si
14.01.2022 ora 12.00 licitatie in Bragadiru,
Judet Ilfov, pentru vanzare Instalatie Industriala
destinata uscarii lemnului,an 2011, pret
118.146 lei,Circular pendula cu masa 6 cm,an
2013,pret 25.959,5 lei, Circular de retezat cu 2
panza si masa mobila-an 2013, pret 14.938 lei,
aeroterma-an 2013,pret 3395 lei, masina de
frezat nuturi pentru parchet masiv automat-an
2013, pret 23.765 lei,circular de retezat
papagal-an 2013,pret 13.580, exhaustor
mobil-an 2013,pret 9506 lei,masina de
desprafuit parchet-an 2013,pret 37.345
lei,circulara pendula cu panza mobila masa
6m-an 2013, pret 12.901 lei, circular de tivit cu
panza mobila masa 6m-an 2013,pret 23.765
lei,exhaustor mobil-an 2013,pret 10.185
lei,compresor cu surub boge de 18bar-an
2014,pret 14.239,4 lei,circular de tivit-an
2014,pret 2933,7 lei,vas rezervor vertical aer
comprimat 1000l-an 2014,pret 2450
lei,container marfa rumegus-an 2014,pret 2716
lei, uscator refrigerator-an 2014,pret 3368,4
lei,masina de debitat pal automatizat-an
2015,pret 2933,7 lei,masina de transformat
cherestea in lamele-an 2015,pret 237.650
lei,masina de ascutit panze-an 2015,pret
30.011,1 lei,masina de tensionare a panzei-an

2015,pret 30.011,11 lei,opel astra an 2000,pret
3097,5 lei,multilama-an 2018,pret 6070,4
lei,stoc de marfa cherestea-an 2020-2021,pret
9210,6 lei.Preturile sunt in lei la care se adauga
cota de TVA.Bunurile se pot vizualiza in Judetul
Bihor. Contact lichidator judiciar email
cinsolv.bradu @gmail.com,mobil 0726.
212.737. *
CII BRADU NICOLETA,lichidator judiciar al
GREVIT IMPEX SRL, CUI 279
91061,organizeaza la data de 29.12.2021,
04.01.2022, 07.01.2022, 11.01.2022 si
14.01.2022 ora 11.00, licitatie in Bragadiru,
Judet Ilfov, pentru vanzare 2 transpalete
electrice, an fabricatie 2014 la pretul de 960 lei
o bucata si 360 lei a doua,constructie frigorifica
an fabricatie 2005 la pretul de 10320 lei,telefon
apple watch an fabricatie 2019 la pretul de 540
lei.La preturi se adauga tva.Pentru informatii
suplimentare mobil 0726212737,email
cinsolv.bradu @gmail.com. *
DE vanzare: lot 51 – C3 – U51 situat in
Comuna Afumati, Sat Afumati, Str. Linia de
Centura, Nr.17, Complexul China Town – Hala
C, Judetul Ilfov, constand in spatiu comercial in
suprafata utila de 15,60 mp, caruia ii revine o
cota parte de 0,30% din dreptul de proprietate
asupra partilor comune (culoar acces intre
spatiile comerciale, 4 grupuri sanitare, acces pe
toate laturile halei), corespunzatoare suprafetei
de 12,60 mp, inscris in Cartea Funciara 51558
– C3 – U51 a localitatii Afumati, Nr. cadastral
51558 – C3 – U51; -cota parte de 0,30% din
dreptul de proprietate asupra terenului aferent
constructiei, corespunzatoare suprafetei de
29,14 mp, inscris in Cartea Funciara 51558 a
localitatii Afumati, Nr. cadastral 51558;
-valoarea de piata a bunului imobil este de
57.261,25 lei exclusiv TVA; lot 186 – C1 – U186
situat in Comuna Afumati, Sat Afumati, Str.
Linia de Centura, Nr.17, Complexul China
Town – Hala A, Judetul Ilfov, constand in spatiu
comercial in suprafata utila de 15,56 mp, caruia
ii revine o cota parte de 0,16% din dreptul de
proprietate asupra partilor comune (culoar
acces intre spatiile comerciale, 4 grupuri
sanitare, acces pe toate laturile halei),
corespunzatoare suprafetei de 10,77 mp,
inscris in Cartea Funciara 51556 – C1 – U186 a
localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556 – C1 –
U186; -cota parte de 0,16% din dreptul de
proprietate asupra terenului aferent
constructiei, corespunzatoare suprafetei de
27,20 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 a
localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556;
-valoarea de piata a bunului imobil este de
57.261,25 lei exclusiv TVA; lot 576 – C1 – U576
situat in Comuna Afumati, Sat Afumati, Str.
Linia de Centura, Nr.17, Complexul China
Town – Hala A, Judetul Ilfov, constand in spatiu
comercial in suprafata utila de 16,68 mp, caruia
ii revine o cota parte de 0,17% din dreptul de
proprietate asupra partilor comune (culoar
acces intre spatiile comerciale, 4 grupuri
sanitare, acces pe toate laturile halei),
corespunzatoare suprafetei de 11,55 mp,
inscris in Cartea Funciara 51556 – C1 – U576 a
localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556 – C1 –
U576; -cota parte de 0,17% din dreptul de
proprietate asupra terenului aferent
constructiei, corespunzatoare suprafetei de
29,16 mp, inscris in Cartea Funciara 51556 a
localitatii Afumati, Nr. cadastral 51556;
-valoarea de piata a bunului imobil este de
61.078,35 lei exclusiv TVA; Valoarea totala a
bunurilor imobile este de 175.600,85 lei
exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se va
organiza in data de 07.01.2022, ora 12.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunurile nu se vor vinde la primul termen de
licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de
licitatie, saptamanale in data de 14.01.2022,
21.01.2022, 28.01.2022 si 04.02.2022 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25, email: office@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc.
2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate
de lichidator judiciar al debitorului
CONSTR.UTIL.COM SRL, cu sediul în
Bucureºti Sectorul 5, Str. Soldat V. Croitoru, Nr.
6, Bloc 8, Scara A, Etaj 7, Ap. 44, avand CUI
16257656, nr. de ordine in registrul comertului
J40/4530/2004, anunta scoaterea la vanzare a
proprietatii imobiliare, aflate in patrimoniul
societatii debitoare respectiv: teren intravilan
curti constructii in suprafata de 1699 mp(din
acte) si 1.646 mp(masurata) numar cadastral
58/1 inscris in CF 21047 Budesti ( CF vechi
31/N) - la pretul de 15.630 RON exclusiv TVA.
Pe teren se afla doua fundatii ce apartin
constructiilor C1 si C2 care sunt inscrise in CF
nr.21047 Budesti cu nr. cadastral 58/1-C1 si
58/1-C2, care la acest moment nu mai exista.
Prima vanzare a bunurilor se va organiza in
data de 11.01.2022, ora 12.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu
se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 5 licitatii, in data de 18.01.2022,
25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022 si
15.02.2022, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii.Locul de desfasurare al licitatiilor este la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cu
cel putin 24 de ore inaninte de tinerea
sedintei de licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 031.805.21.25. *
SOCIETATEA MAZIKATY S.R.L. -in
insolventa, prin administrator judiciar, facem
public urmãtorul anunþ privind conditiile de
suprofertare-vanzare directa prevazuta de
art.156 din Legea 85/2014 privind
procedura insolventei: În conformitate cu
hotãrârea adunariii creditorilor din data de
23.12.2021, a fost aprobata vanzarea prin
negociere directa cu un cumparator
identificat, la preþul total de 55164 Euro, TVA
inclus, a doua autovehicule: marca
MERCEDES-BENZ
ACTROS,
nr
inmatriculare,TR-06-ASH, nr de identificare
WDB96340310108506, serie motor C
268191, an fabricatie 2016, pret de poenire
al negocierii este de 22619 euro plus TVA;
-autovehicul marca MERCEDES- BENZ
ACTROS, nr inmatriculare, TR-07-ASH nr
de identificare WDB96 340310108507,
serie motor V0268873, an fabricatie 2016,
pret de poenire al negocierii este de 23737
euro plus TVA. Bunurile se vand in bloc,
pasul de suprofertare este 10% din pretul de
pornire a negocierii. Pot oferta orice
persoana fizica sau juridica care achita
garantia de participare de 20% din pretul de
pornire, taxa de prticipatie de 400 lei si
achizitiionaeza caietul de sarcini. Ofertele
se depun pana in data de 10.01.2022, ora
13. Informatii sulimentare: tel mobil
0729811277. *

CITATII
NOTIFICARE privind deschiderea
procedurii de insolvenþã în formã generalã.
Debitor: Mineral Unitrade SRL, sediuL:
str.Republicii nr.96, Complex nr.1, birou
nr.1, etaj 1, Babadag, jud.Tulcea, CUI:
32538882, J36/476/2013. Dosar 673/88/
2021 -Tribunalul Tulcea. Termen înregistrare cereri admitere creanþã: 29.12.2021.
Termen tabel preliminar: 14.01.2022.
Termen tabel definitiv: 04.02.2022. *

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

