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VANZARI
GARSONIERE

DRUMUL Taberei, complex Favorit,
MedLife, bloc monolit de garsoniere cu 2
lifturi, etaj intermediar,curata,libera
pretabila ca investitie pentru inchiriere,
pozitie buna, apropiere metrou. 079 945
5788 42 500 €

PROPRIETAR Militari Residence -29070E
la cash-31mpc finalizat, Blocul este
NOUcu lift. Etaj 7/8consultanta financiara
in vederea obtinerii creditelor imobiliare si
Prima Casa Suprafata 31 mpc. posibilitate
credit. PROPRIETAR Comision 0% 0731
166 448 Pret 29070 Euro Garsoniera
noua in ansamblul rezidential Regnum
Residence & SPA! Garsoniera este
decomandata, spatioasa, ideala pentru
orice familie si vine finisata la cheie.
Garsoniera are o suprafata utila totala de
37.80 mp. 0723 726 686 45 900 €

GARSONIERA, suprafata utila cu balcon
inclus 39.1 mpu se preda finisata cu

gresie, faianta si parchet la alegere 10
variante fiecare, centrala proprie de
apartament cu incalzire prin calorifere,
Adresa Strada Nasaud ,nr.77 ,sector 5
,Bucuresti 0769. 450.000 56 695 €

GARSONIERA* SUT 34.40 mp* Finisata la
cheie* Viscolului Residence* Pozitionarea
in N-V Capitalei pe strada Viscolului nr.
28-30 aduce complexului multe atu-uri, de
la mijloace de transport in comun, pana la
o multitudine de lanturi de magazine, sali
de sport, piscine sau parcuri. 0733 083
083 41 905 €

GARSONIERA in unul din putinele blocuri
construite in zona ultracentrala dupa
cutremur, mai exact intr-un bloc construit
in 1981, la mai putin de 4 minute de mers
pe jos de gura de metrou Piata Romana
84 000 €0728 736 846

STUDIO Bloc Nou Tomis Plus 59mp 47
500 € 0735 460 339

G AR S O N I E R A 3 9 m p , m e t r o u
Berceni, acceptam credit 33 900 €
0787 525 652

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0
tdi, euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805

VAND Mercedes E200 diesel,
07.12.2018, 28700 km, cutie automata 30
800 € 074 014 7777

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI
MARE,ff multe dotari,distrib sch recent 5
750 €075 583 7575

VÂND Volvo xc 90,al doilea proprietar ,
maºina este întreþinutã are ºapte locuri se
circula in fiecare zi cu ea ,preþul fiind uºor
negociabil , ofer certificat fiscal pt
transcrierea autoturismului 4 999 € (0741)
661 925

TOYOTA aygo cu carte service 6000km 7
300 € 07567 26508

VAND astra g an 2004 motor 1.7 cdti
climatronic geamuri electrice masina
merge foarte bine1 100 €0751 419 987

VOLKSWAGEN Golf 5 inmatriculat 1.9TDI
105cp 2008 E4 dotat ,intretinut 2 699 €,
0725199997

VW Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500

BMW E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Ben
zina+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5 290
€(0728) 992 373

VOLVO C30 2008 1.6D Impecabil !!!
Proprietar ! 2 999 €073 097 6499

PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750
€074 528 1388

VAND Bmw F31 seria 3/euro 5 8 100 €075
553 5558

NISSAN Qashqai Tekna//Automat//Euro
5// 4X4//2,0 DCI,//Panoramic 7 950 €075
245 3938

BMW 320d M Pachet Xdrive Bixenon Navi
Piele Facelift 7 750 € 075 445 4422

PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750
€ 074 528 1388
VAND vw lupo an 2001 motor 1.4 tdi1 800
lei, 073 418 5668

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

LOCURI DE MUNCA - OFERTE

ANUNÞ Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Tulcea
organizeazã în perioada 18.03.2022-
14.04.2022 concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: Nr Crt
Functie Compartiment/Centru/ Nr. posturi
Atribuþii generale Condiþii generale ºi
specifice pentru ocuparea posturilor 1.
Psiholog (S) - Serviciul de Evaluare
Complexa a Persoanelor Adulte cu
Handicap/ 1 post; Evaluare ºi consiliere
psihologicã ; Terapii recuperatorii pentru
beneficiarii din centre ; Condiþii generale
Studii superioare de lungã duratã cu
diplomã de licentã în specialitatea
psihologie; Condiþii specifice: Atestat de
libera practicã eliberat de Colegiul
Psihologilor din România 2. Inspector
specialitate IA (S) Serviciul Strategii,
Programe, Proiecte, Monitorizare,
Statistica, Coordonare si Indrumare a
activitatii SPAS.uri/ 1 post Creeaza,
opereaza si asigura functionarea
operativa si eficienta a programelor pentru
evidenta si monitorizarea activitatii
institutiei Conditii generale: Studii
superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licentã în stiinte juridice si
stiinte administrative; Condiþii specifice:
Vechime de minim 7 ani in specialitatea
studiilor superioare necesare exercitãrii
funcþiei. 3. Inspector specialitate IA (S)
Serviciul Administrativ, Tehnic, Patri-
moniu, Sanatate, Sericuritate in munca si
P.S.I./ 1 post -Asigura efectuarea instruirii
informarii personalului in probleme de
aparare impotriva incendiilor si situatiilor
de urgenta; -Raspunde de intocmirea
corecta a documentelor specifice; Conditii
generale: Studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licentã ;
Condiþii specifice: Vechime de minim 7 ani
in specialitatea studiilor superioare
necesare exercitãrii funcþiei. Condiþiile de
desfãºurare a concursului: Concursul se
va desfãºura în data 08.04.2022, orele 10
- proba scrisã la Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Tulcea, str. G.Corneliu, nr. 150 Tulcea ºi
proba interviu în data de 14.04.2022, orele
14, la sediul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Tulcea, str. G.Corneliu, nr. 150 Tulcea.
Data pânã la care se depun dosarele de
înscriere: candidaþii depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la data afiºãrii anunþului, respectiv in
perioada 18.03.2022-31.03.2022, orele
16.00, la sediul din Tulcea, Strada
Gavri lov Corneliu. nr.150. Relaþi i
suplimentare se pot obþine la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Tulcea ºi la telefon:
0757999904, d-nul Artamon Petre.
DIRECTOR GENERAL, Horobet Sorin*

ANUNÞ Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Tulcea
organizeazã în perioada 21.03.2022-
15.04.2022 concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: Nr Crt
Functie Compartiment/Centru/ Nr. posturi
Atribuþii generale Condiþii generale ºi
specifice pentru ocuparea posturilor 1.
Psiholog (S) - Centrul de Ingrijire si
Asistenta “ Lebada” Tulcea / 1 post; -
Centrul de Ingrijire si Asistenta Babadag
/1 post; - Centrul de Ingrijire si Asistenta “
Dumbrava” Babadag /1 post; Evaluare ºi
consiliere psihologicã ; Terapii recupe-
ratorii pentru beneficiarii din centre ;
Condiþii generale Studii superioare de
lungã duratã cu diplomã de licentã în
special i tatea psihologie; Condiþ i i
specifice: Atestat de libera practicã
eliberat de Colegiul Psihologilor din
România 2. Asistent social (S) - Centrul de
Ingrijire si Asistenta Babadag /1 post; -
Centrul de Ingri j i re si Asistenta
„Dumbrava” Babadag/ 1 post; - Centrul de
Ingrijire si Asistenta “ Lebada” Tulcea / 1
post; Asigura asistenta sociala a
beneficiarilor din centre ; Conditii generale
Studii superioare de lungã duratã cu
diploma de licenta în specialitatea
asistenta sociala; Condiþii specifice: Aviz
de exercitare a profesiei de asistent social
eliberat de Colegiul National al Asistentilor
Sociali din Romania. 3. Kinetoterapeut/
Fiziokinetoterapeut (S) -Centrul de
Recuperare si Reabil i tare Neuro-
psihiatrica Babadag/ 1 post; -Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihi-
atrica Zebil/ 1 post; -Centrul de Ingrijire si
Asistenta „Dumbrava” Babadag/ 1 post;
Asigura servicii de kinetoterapie Conditii
generale Studii superioare de lungã
duratã în specialitatea kinetoterapie

/fiziokinetoterapie; 4. Educator (S)
-Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica Zebil/ 1 post; - Centrul de
Ingrijire si Asistenta “ Lebada” Tulcea /1
post; Asigurare servicii educaþionale ºi de
supraveghere pentru beneficiari; Condiþii
generale Studii superioare de lungã
duratã cu diplomã de licentã în domeniile
fundamentale ale stiintelor sociale; 5.
Asistent medical generalist (PL) -Centrul
de Ingrijire si Asistenta Babadag/ 1 post; -
Centrul de Ingri j i re si Asistenta
“Dumbrava” Babadag /1 post; -Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihi-
atrica Babadag/ 1 post; - Centrul de
Ingrijire si Asistenta “ Lebada” Tulcea /2
posturi; Supravegherea ºi îngrijirea starii
de sanatate a beneficiarilor. Condiþii
generale: -Studii medii absolvite cu
diplomã de bacalaureat -Studii postliceale
de asistent medical generalist. Condiþii
specifice: Aviz de liberã practicã sau
Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.
pentru cei care nu au profesat pana in
prezent 6. Instructor ergoterapie (M) -
Centrul de Ingrijire si Babadag /1 post;
Asigurare servicii educaþionale ºi de
supraveghere pentru beneficiari; Condiþii
generale: -Studii medii absolvite cu
diplomã de bacalaureat 7. Administrator
(M) - Centrul de Ingrijire si Asistenta
Babadag /1 post; Asigura gestiunea fizica
a stocurilor Condiþii generale: - Studii
medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat; 8. Infirmier (G/M) - Centrul de
Ingrijire si Asistenta “Dumbrava” Babadag
/6 posturi;-Centrul de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Babadag/ 2
posturi; - Centrul de Ingrijire si Asistenta “
Lebada” Tulcea /2 posturi; -Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsih-
iatrica Zebil/ 3 posturi; Supravegherea si
ingrijirea beneficiarilor, se lucreaza in ture;
Condiþii generale: Studii generale/medii
Condiþii specifice: Curs de calificare
infirmier 9. Muncitor necalificat bucatarie (
G/M) -Centrul de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Zebil/ 1 post;
Prepararea ºi servirea hranei; Conditii
generale Studii generale/medii; Condiþiile
de desfãºurare a concursului: Concursul
se va desfãºura în data 11.04.2022, orele
10 - proba scrisã la Centrul de Plasament
Speranta, str. Spitalului, nr.28, Tulcea ºi
proba interviu în data de 15.04.2022, orele
10, la sediul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Tulcea, str. G.Corneliu, nr. 150 Tulcea.
Data pânã la care se depun dosarele de
înscriere: candidaþii depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la data afiºãrii anunþului, respectiv in
perioada 21.03.2022-01.04.2022, orele
14.00, la sediul din Tulcea, Strada
Gavrilov Corneliu. nr.150. Condiþii de
participare la concurs: Poate participa la
concursul pentru ocuparea unui post
vacant persoana care îndeplineºte
urmãtoarele condiþii: a) are cetaþenia
românã, cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând spaþiului Economic European
ºi domiciliul în România; b) cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit; c) are vârsta
minimã reglementatã de prevederile
legale; d)are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru care
candideaza, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibi lã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea. Dosarul de
înscriere (1) Dosarul de înscriere la
concurs se depune la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Tulcea cu sediul in Tulcea
Str.Gavrilov C. nr.150, ºi trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu urmãtoarele
documente îndosariate în dosar cu ºinã :
a) cerere de înscriere la concurs adresatã
conducãtorului instituþiei publice; b) copia
actului de identitate sau orice alt
document care atestã identitatea, potrivit
legii, dupã caz; c) copiile documentelor
care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor
acte care atestã efectuarea unor
specializãri, copiile documentelor care

atestã în deplinirea condiþiilor specifice; d)
copia carnetului de muncã conformã cu
originalul sau, dupã caz, adeverinþe
completate la zi care sã ateste vechimea
în muncã începândcu data de01.01.2011
(data de la care nu se mai fac înscrieri în
carnetele de muncã), în meserie ºi/sau în
specialitatea studiilor; e) cazierul judiciare
liberat cu cel mult 6 luni înainte de
depunerea dosarului sau o declaraþie pe
propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu
funcþia pentru care candideazã; f)
adeverinta/certif icat de integritate
comportamentala eliberata de catre
serviciul de cazier judiciar al inspecto-
ratului judetean de politie din judetul in
care candidatul s-a nascut sau o
declaratie pe propria raspundereca nu a
savarsit infractiuni cu caracter sexual,
prevazute in Legea nr. 118/2019 ; g)
adeverinþa medicalã care sã ateste starea
de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã
de cãtre medicul de familie al candidatului
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate cu
valabilitate 30 zile; h) curriculum vitae; i)
aviz psihiatric ; j) examen psihologic (de la
un cabinet individual psihologic) ; (2)
Adeverinþa care atestã starea de sãnãtate
conþine, în clar, numãrul, data, numele
emitentului ºi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul
Sãnãtãþii. (3) În cazul documentului
prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul
declarat admis la selecþia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraþie pe propria
rãspundere cã nu are antecedente
penale, are obligaþia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu pânã la data
desfãºurãrii primei probe a concursului.
(4) ) În cazul documentului prevazut la
alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis
laconcurs, care a depus la inscriere o
declaratie pe propria raspundere are
obligatia de a prezenta adeverinta
/certificatul de integritate comporta-
mentala . (5) Actele prevãzute la lit. b), c),
ºi d) vor fi prezentate ºi în original în
vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu
acestea. În termen de maximum douã zile
lucrãtoare de la data expirãrii termenului
de depunere a dosarelor pentru concursul
organizat pentru ocuparea posturilor
vacante mai sus amintite, comisia de
concurs are obligaþia de a selecta
dosarele de concurs pe baza îndeplinirii
condiþiilor de participare. Dupã afiºarea
rezultatelor obþinute la selecþia dosarelor,
proba scrisã ºi/sau proba practicã ºi
interviu, dupã caz, candidaþii nemulþumiþi
pot depune contestaþie în termen de cel
mult o zi lucrãtoare de la data afiºãrii
rezultatului selecþiei dosarelor, respectiv
de la data afiºãrii rezultatului probei scrise
ºi/sau a probei practice ºi a interviului, sub
sancþiunea decãderii din acest drept.
Însituaþia contestaþiilor formulate faþã de
rezultatul selecþiei dosarelor, comisia de
soluþionare a contestaþiilor va verifica
îndeplinirea de cãtre candidatul
contestatar a condiþiilor pentru participare
la concurs în termen de maximum o zi
lucrãtoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaþiilor. În situaþia
contestaþiilor formulate faþã de rezultatul
probei scrise, probei practice sau a
interviului comisia de soluþionare a
contestaþiilor va analiza lucrarea sau
consemnarea rãspunsurilor la interviu
doar pentru candidatul contestatar în
termen de maximum o zi lucrãtoare de la
expirarea termenului de depunere a
contestaþiilor. Bibliografiile pentru concurs
precum ºi formularele de înscriere tip, se
gãsesc la Serviciul Resurse Umane,
Salarizare, Relaþ i i cu Publicul al
D.G.A.S.P.C.Tulcea. Bibliografia anexatã
este parte componentã a prezentului
anunþ de concurs. Relaþii suplimentare
privind concursul, se pot obþine la Serviciul
Resurse Umane, Salarizare, Relaþii cu
Publicul, telefon 0757999903/ 0757
999904. DIRECTOR GENERAL Horobet
Sorin *

PRIMÃRIA Comunei Mihai Eminescu
organizeazã concurs în baza HG
286/2011 ºi HG 1027/2014, la sediul
instituþiei din loc. Ipoteºti, com. Mihai
Eminescu, jud. Botoºani în data 13 aprilie
2022, ora 10oo proba scrisã, 15 aprilie
2022, ora 10oo interviul pentru ocuparea
postului contractual vacant de registrator
în cadrul Compartimentului Registraturã
din subordinea Biroului Juridic ºi Cadastru
din cadrul Serviciului Juridic, Cadastru ºi
Achiziþii publice al aparatului specialitate
al Primarului comunei Mihai Eminescu.
Condiþ i i de part ic ipare: a) studi i

superioare; b) vechime în muncã: 7 ani;
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 de zile lucrãtoare
de la data publicãrii în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primãriei Comunei
Mihai Eminescu. Condiþiile de participare
la concurs ºi bibliografia stabilitã sunt
aprobate prin Dispoziþia Primarului
comunei Mihai Eminescu ºi se afiºeazã la
sediul instituþiei ºi pe site-ul: https://
comunamihaieminescu.ro/. Relaþi i
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei Comunei Mihai Eminescu - loc.
Ipoteºti, com. Mihai Eminescu, jud.
Botoºani – ºi la telefon 0231512183. *

ÎN conformitate cu HG nr.286/2011,
modificat ºi completat de H.G. nr.
1027/2014 Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã
Cluj-Napoca organizeazã concurs la
sediul USAMV Cluj-Napoca din str.
Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea
postului contractual vacant de:
administrator financiar „S” – 1 post
contractual vacant în cadrul Direcþiei
Economice al USAMV Cluj-Napoca
Condiþii de participare: - Vechime în
special i tate minim 3 ani. - Studii
superioare economice (economist) -
Cunoºtinþe avansate de operare pe
calculator - Flexibilitate la program
prelungit - Rezistenþã la stres Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
18.04.2022 ora10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca administrator financiar „S” –
1 post contractual vacant în cadrul
Direcþiei Economice al USAMV
Cluj-Napoca Condiþii de participare: -
Vechime în specialitate minim 1 an - Studii
superioare economice (economist) -
Cunoºtinþe avansate de operare pe
calculator - Flexibilitate la program
prelungit - Rezistenþã la stres Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
18.04.2022 ora10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca îngrijitor animale – 1 post
contractual vacant în cadrul Facultãþii de
Medicinã Veterinarã Condiþ i i de
participare: - Nu necesitã vechime - Studii
necesare: 4 clase - Sã nu fie urmãrit sau
condamnat în urma unor infracþiuni cu
caracter penal. Tipul probelor: Proba
scrisã în data de 13.04.2022 ora 10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca Interviul în
data de 18.04.2022 ora10,00 la sediul
USAMV Cluj-Napoca conducãtor auto
transport rutier de persoane – 1 post
contractual vacant în cadrul Comparti-
mentului Transport Condiþii de participare:
- Vechime minim 5 ani ca ºi conducãtor
auto - Studii medii: liceul absolvit cu
diploma de bacalaureat - Atestat
profesional pentru transport în termen de
valabilitate - Card tahograf în termen de
valabilitate - Recomandare de la ultimul
loc de muncã - Carnet de conducere
categoria B,C,D,E Tipul probelor: Proba
scrisã în data de 13.04.2022 ora 10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca Proba
practicã în data de 15.04.2022 ora10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca Interviul în
data de 19.04.2022 ora10,00 la sediul
USAMV Cluj-Napoca muncitor calificat –
preparator produse lactate – 1 post
contractual vacant în cadrul Direcþiei de
Procesare a Produselor de Origine
Vegetalã ºi Animalã Condiþ i i de
participare: - Nu necesitã vechime - Studii
medii liceale cu diplomã de bacalaureat -
Specializare în procesarea laptelui Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Proba practicã în data de
15.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
19.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca secretar „S”– 1 post
contractual vacant în cadrul Direcþiei
Biblioteca, Editura AcademicPres Condiþii
de participare: - Vechime în muncã minim
3 ani în domeniul producþiei tipografice
digitale - Studii superioare - Cunoaºterea
modului de operare/funcþionare a
echipamentelor de print ºi finisare Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
18.04.2022 ora10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca medic veterinar – 1 post
contractual vacant în cadrul Facultãþii de
Medicinã Veterinarã, Clinica de Ecvine
Condiþii de participare: - Vechime minim 2
ani în specialitatea postului - Deþinerea
diplomei de doctor medic veterinar. -
Calitatea de membru al Colegiului

Medicilor Veterinari din Romania, având
cotizaþia plãtitã la zi. - Sã nu fie urmãrit sau
condamnat în urma unor infracþiuni cu
caracter penal. - Sã nu fie în evidenþa
Colegiului Medicilor Veterinari cu
sancþiuni aplicate ca urmare a unor abateri
de la normele de deontologie profesionalã
ºi de la bunele practici medical-veterinare
Tipul probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Proba practicã în data de
15.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
19.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca administrator patrimoniu „S”
– 1 post contractual vacant în cadrul
Serviciului Social Cãmine Condiþii de
participare: - Vechime în muncã minim 5
ani - Studii superioare - Cunoºtinþe de
limba englezã - Cunoºtinþe de operare pe
calculator nivel avansat Tipul probelor:
Proba scrisã în data de 13.04.2022 ora
10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
Interviul în data de 18.04.2022 ora10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca îngrijitoare
clãdiri – 1 post contractual vacant în cadrul
Compartimentului Administrativ Condiþii
departicipare: - Vechime în muncã minim
1 an - Studii generale - Apt pentru lucru la
înãlþime Tipul probelor: Proba scrisã în
data de 13.04.2022 ora 10,00 la sediul
USAMV Cluj-Napoca Proba practicã în
data de 15.04.2022 ora 10,00 la sediul
USAMV Cluj-Napoca Interviul în data de
19.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca laborant – 1 post contractual
vacant în cadrul Facultãþii de ªtiinþa ºi
Tehnologia Alimentelor, Departament I
Condiþii de participare: - Nu necesitã
vechime - Studii superioare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul Ingineria
Produselor Alimentare - Cunoºtinþe de
chimie analiticã - Cunoºtinþe de controlul
calitãþii alimentelor - Abilitãþi de utilizare a
calculatorului (Word, Excel, PowerPoint
etc.) - Cunoºtinþe în utilizarea, manipu-
larea echipamentelor, sticlãriei, reactivilor
în laborator, dezvoltarea de metode
pentru determinãri chimice Tipul probelor:
Proba scrisã în data de 13.04.2022 ora
10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
Interviul în data de 18.04.2022 ora10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca administrator
patrimoniu „M” – 1 post contractual vacant
în cadrul Biroului Marketing Condiþii de
participare: - Vechime minim 3 ani în
vânzãri ºi HoReCa (avantaj calificare
somelier) - Studii medii economice -
Cunoºtinþe de operare pe calculator -
Flexibilitate la program prelungit Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
18.04.2022 ora10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca inginer biotehnolog – 1 post
contractual vacant în cadrul Facultãþiide
Zootehnie ºi Biotehnologii, Departament II
Condiþii de participare: - Nu necesitã
vechime - Studii superioare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul bio-
tehnologiilor - Studii masterale în
domeniul biotehnologiilor moleculare -
Experienþã în domeniul postului, în
domeniul apicol ºi sericicol, existenþa
publicaþiilor ºtiinþifice de specialitate -
Experienþã în activitatea de laborator din
domeniul biotehnologiilor - Competenþe:
operare PC (Microsoft Office - Word,
Excel, PowerPoint) - Limbi strãine:
englezã, francezã Tipul probelor: Proba
scrisã în data de 13.04.2022 ora 10,00 la
sediul USAMV Cluj-Napoca Interviul în
data de 18.04.2022 ora10,00 la sediul
USAMV Cluj-Napoca director investiþii în
infrastructurã – 1 post contractual vacant
în cadrul Direcþiei investiþii în infrastructurã
Condiþii de participare: - Vechime minim 5
ani în proiectare/construire/supervizare -
Studii superioare în domeniul construcþii -
Experienþã în proiectare construcþii
/reabilitãri - industrial, rezidenþial, cultural,
comercial - Competenþe: operare PC
(Microsoft Off ice - Word, Excel,
PowerPoint) - Cunoºtinþe de operare pe
calculator – programe uzuale ºi dedicate -
Sã cunoascã limba englezã - Disponi-
bilitate la program flexibil/prelungit Tipul
probelor: Proba scrisã în data de
13.04.2022 ora 10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Interviul în data de
18.04.2022 ora10,00 la sediul USAMV
Cluj-Napoca Data limitã de depunere a
dosarelor este 05.04.2022 ora 10,00.
Dosarele se depun la la Biroul Personal
camera 24 – USAMV Cluj-Napoca,
telefon0264596384 / int.237. *

ANUNÞ S.C. LOCATIV S.A., cu sediul în
Tg. Mureº, str. Bartok Bela nr.2/A, prin
Comisia de selecþie/Comitetul de

nominalizare ºi remunerare din cadrul
Consiliului de administraþie, anunþã
organizarea procesului de selecþie
prealabilã a candidaþilor pentru funcþia de
director general la S.C. LOCATIV S.A.
Tîrgu Mureº, în conformitate cu preve-
derile OUG nr. 109/2011, coroboratã cu
Normele metodologice aprobate de HG
nr.722/2016. Etapele de desfãºurare ale
selecþiei : 1. Selecþia ºi evaluarea
dosarelor de candidaturã; 2. Susþinerea
unui examen scris; 3. Susþinerea unui
interviu. Condiþiile de participare se
gãsesc pe site-ul societãþii : www.locativ
mures.ro Candidaturile împreunã cu
documentele de calificare se vor depune
pânã la data de 26 aprilie 2022, orele
12.00, la registratura S.C. LOCATIV S.A.
Tg Mureº din str. Bartok Bela nr.2/A.
Rezultatul selecþiei se va publica pe site-ul
societãþii. Pentru detalii puteþi suna la nr.
0265 260375. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Mihail Andrei”
Buhuºi, cu sediul în Buhuºi str.Libertãþii,
nr.147, 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-
0,50 normã-muncitor I M-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-fãrã vechime. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
practicã-14.04.2022, ora 8.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-14.04.2022, ora
12.00,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-director, tel.0722496854. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Mihail Andrei”
Buhuºi, cu sediul în Buhuºi str.Libertãþii,
nr.147, 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-
0,50 normã-administrator financiar grad I
S-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare de specialitate;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani în învãþãmânt. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-14.04.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-15.04.2022, ora
9.00,la sediul instituþiei;- interviu-
15.04.2022, ora 12.00,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-director,
tel.0722496854. *

PRIMÃRIA Comunei Parincea, cu sediul
în comuna Parincea, jud.Bacãu în baza
H.G.286/2011, organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a funcþiei contractuale de
execuþie vacante de asistent social
debutant. Denumirea postului:-asistent
social debutant, compartimentul Asistenþã
Sociala. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã,în
specializarea asistenþã socialã;-aviz de
exercitare a profesiei eliberat de Colegiul
Naþional al Asistenþilor Sociali;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu este necesarã. Concursul se
va organiza conform calendarului
urmãtor:-14.04.2022, ora 10.00-proba
scrisã,la sediul institutiei;-19.04.2022, ora
10.00-proba interviu,la sediul institutiei.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituþiei în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a III-a. Date de
contact: tel/fax:0234226530/0234226524,
emaill:-office@parincea.ro, primaria.
parincea@yahoo.com, persoana de
contact:-Chirila Olga-responsabil resurse
umane. *

SPITALUL Municipal , ,Dr.Eugen
Nicoarã”, cu sediul în Reghin, str.
Spitalului nr.20, jud.Mureº, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:1 post de muncitor
calificat IV-zidar, pietrar-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la

BURSA MUNCII

(continuare în pagina 6)


