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NOTIFICĂRI

În dosarul nr.3978/111/2021 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei AVRA TOP SOLU
TION SRL cu sediul în Oradea, Strada 
Alexandru Vlahuţă, Nr.52, Judet Bihor, 
J5/197/2018, CUI 38764676. Termenul 
limita pentru depunerea creanţelor este 
data de 30.11.2021.

În dosarul nr.2864/111/2020 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment îm-
potriva debitoarei ANAMIRA SRL cu 
sediul în loc. Oradea, str. Pitestilor, nr.17, 
jud. Bihor, J5/317/2004, CUI 16179000. 
Termenul limita pentru depunerea crean-
ţelor este data de 27.04.2021.
 
MANAGEMENT COMPANY IPURL, in ca-
litate de administrator judiciar al SC 
ANO & NADINE IMPEX SRL, anunta toti 
creditorii faptul ca prin Incheierea din 
data de 06.10.2021, pronuntata de ca- 
tre Tribunalul Dolj in cadrul dosarului  
nr. 6085/63/2021 a fost dispusa des-
chiderea procedurii generale de insol-
ven ta fata de debitoare.
 
C.I.I. TUDOR CATALIN GEORGE notifica 
in trarea in faliment in procedura sim pli - 
ficata  a debitoarei SC AUGUR MARCON 
SRL, cu sediul in Com. Filipesti de Targ, 
Sat Marginenii de Jos, Nr. 504, Ju de-
tul Prahova,  J29/482/2017, CUI 3719 
9965 prin Hotararea intermediara nr. 
465/15.10.2021, dosar 2527/105/2021 
al Tribunalului Prahova. Termene: de-
pu nere creante 29.11.2021; tabel supli-
men tar 29.12.2021; tabel definitiv con - 
solidat 29.01.2022; data Adunarii cre-
ditorilor 05.01.2022, ora 09:00,  str. Cer na 
nr.11, Ploiesti, pentru: confirmarea lichi-
datorului judiciar cu onorariul stabilit de 
judecatorul sindic. Relatii 0725 093254.

C.I.I. TUDOR CATALIN GEORGE notifica 
intrarea in faliment in procedura sim-
pli ficata a debitoarei SC MARA ROB 
CONS SRL, cu sediul in Com. Filipesti 
de Targ, Sat Marginenii de Jos, Nr.504, 
Judetul Prahova,  J29/1531/2018, CUI 
39691076 prin Hotararea intermediara 
nr.462/15.10.2021, dosar 1426/105/2021 
al Tribunalului Prahova. Termene: de-
pu nere creante 29.11.2021; tabel su pli  - 
mentar 29.12.2021; tabel definitiv con- 
solidat 29.01.2022; data Adunarii credi- 
torilor 05.01.2022, ora 09:00, str. Cer na 
nr.11, Ploiesti, pentru: confirmarea li chi  - 
datorului judiciar cu onorariul stabi lit de 
judecatorul sindic. Relatii 0725093 254.

CII HODOŞAN SORIN, Administrator ju - 
diciar conform Încheierii civile nr. 863/ 
16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Ti-
miș   dosar 4074/30/2020, al SC METAL
WERK SRL -Timişoara, str. Wilhelm Tell, 
nr.35, Centrala Termică, jud. Timiș, J35/ 
3040/2007, CUI 22266322. Notifică: 
Intrarea debitorului în procedura insol - 
venței. Termenul limită pentru înregis-
trarea creanţelor asupra averii debitorului 
este 26.11.2021.

CII GLONȚ DAN, numit administrator ju-
diciar al SIMIGERIE SRL, CUI 26360470, 
J07/459/2009, conform Încheierii nr. 189/ 
11.10.2021 pronunţată de Tribunalul 
Botoşani, în dosarul 1857/ 40/ 2021*, 
NOTIFIC termenele limită: înregistra-
rea cererii de admitere a creanţelor 
–22.11.2021; verificarea creanțelor, în- 
toc   mirea, afișarea și comunicarea tabelu-
lui preliminar –02.12.2021; definitivarea 
tabelului creanțelor –27.12.2021; data 
primei adunări a creditorilor –07.12.2021, 
ora 10. Relații la telefon 0745125559.

Subscrisa: Cabinet Individual de Insol ven-
ta MARINCAȘ LUDOVICA, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului COMAN 
TELECON 2003 S.R.L., conform Sentintei 

civile nr.163/ 2021 din 14.10.2021,  pro-
nun ţată de Tribunalul Caraș-Severin,  în 
dosarul nr.2218/115/2021    

NOTIFICĂ
Toti creditorii societatii COMAN TELECON 
2003 S.R.L, sediul social: loc.Caranse- 
beș, str.Balta-Sărată, bl.9, ap.13,  județ 
Ca raș-Severin, numar de ordine în Regis- 
trul Comerțului: J11/393/2003,  Cod unic 
de înregistrare: 15523350, ca fata de 
aceasta a fost deschisa procedura sim pli-
ficata a insolvenței  și în consecinta:
Termenul limită pentru depunerea  crean - 
ţelor  asupra averii debitoarei la data de 
29.11.2021.
Termenul limita pentru verificare a crean-
ţelor, întocmirea, afisarea și comu nicarea  
tabelului preliminar al creanțelor  la data 
de 10.12.2021.
Termenul pentru depunerea contesta-
țiilor față de tabelul preliminar de creanțe 
de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 
și termenul pentru definitivarea tabelu-
lui creanțelor la 05.01.2022.
Data primei ședințe  a adunării  credito-
rilor la  data de 16.12.2021 ora 12:00 la 
se diul lichidatorului judiciar provizoriu 
Cabinet Individual de Insolventa Marin-
caș Ludovica, în Florești, str.Traian, nr.2, 
bloc Corp B, sc.II, et.1, ap.5,jud.Cluj.
Informatii: Lichidator judiciar Marincaș 
Lu dovica tel mobil: 0744672983.                          
 
La 12.10.2021, in dosarul nr.2819/111/ 
2020, Tribunalul Bihor a dispus in trarea 
în procedura generală de faliment a 
debitorului FRED BOK PETRU SRL, CUI 
27393211. 
Va rugam sa depuneti, la Tribunalul Bi-
hor, cererile dvs. de creanta intocmite 
si timbrate conform art.104 din Legea 
85/2014, cu mentiunile:
 Termen limita pentru:
-29.11.2021 pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanțelor născute in cur-
sul procedurii, menționate la art.146 din 
lege, în vederea întocmirii tabelului su-
plimentar;
-20.11.2021 pentru verificarea crean- 
țelor născute în cursul procedurii și întoc-
mirea, publicarea, comunicarea și afișa-
rea tabelului suplimentar al creanțelor;
-7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului 
suplimentar, pentru depunerea con tes-
tațiilor la tribunal;
-17.01.2022, pentru întocmirea și pu bli-
carea Tabelului definitiv consolidat al 
crean țelor.
 
Subscrisa: Cabinet Individual de In sol-
venta MARINCAȘ LUDOVICA, în calitate 
de lichidator judiciar al de bitorului RCC 
HAUSTECHNIK & WOHNBAU S.R.L., 
conform Sentintei civile nr.164/2021 din 
14.10.2021,  pronunţată de Tribu nalul 
Ca raș-Severin,  în dosarul nr.2934/115/ 
2021    

NOTIFICĂ
Toti creditorii societatii RCC Haustechnik 
& Wohnbau S.R.L, sediul social: loc.Ca-
ransebeș, Splaiul Sebeșului, nr.12A,  ju-
deț Caraș-Severin, numar de ordine în 
Re gistrul Comerțului: J11/210/2015,  Cod 
unic de înregistrare: 34476832, ca fata de 
aceasta a fost deschisa pro cedura sim-
plificata a insolvenței  și în con se cinta:
Termenul limită pentru depunerea  crean-
ţelor  asupra averii debitoarei la data de 
29.11.2021.
Termenul limita pentru verificare a crean-
ţelor, întocmirea, afisarea și comu nica- 
rea  tabelului preliminar al creanțelor  la 
data de 10.12.2021.
Termenul pentru depunerea contesta-ții-
lor față de tabelul preliminar de creanțe 
de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI 
și termenul pentru definitivarea tabelului 
creanțelor la 05.01.2022.
Data primei ședințe  a adunării  creditorilor 
la  data de 16.12.2021 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar provizoriu Cabi-
net Individual de Insolventa Marincaș  
Lu dovica, în Florești, str.Traian, nr.2, 

bloc Corp B, sc.II, et.1, ap.5,jud.Cluj.
Informatii: Lichidator judiciar Marincaș 
Ludovica tel mobil: 0744672983.   
 
Vă notificăm faptul că prin Sentința 
nr.197  din data de  14.10.2021 pronun-
ţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul 
nr.2039/40/2021, a fost deschisă pro ce-
dura generală de faliment prevăzută de 
Legea 85/2014 împotriva  debitorului 
soc. TRADICHEN FLESH S.R.L., cu sediul 
în  mun. Botoșani, str. Pod de Piatră, nr. 
89,  jud. Botoșani,  Nr. înreg. ORC J7/11/ 
2013, CUI 31081781 și a fost desemnat 
în calitate de administrator  judiciar al 
acesteia societatea profesională LEXRO 
INSOLV SPRL,  cu sediul în  mun. Botoșani, 
str. Sucevei nr.11, sc.A, ap.2, jud. Botoșani,  
tel./fax: 0331-713267;  mobil:  0748-
121169; 
S-au stabilit următoarele termene limită: 
● 29.11.2021 - înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor;
●10.12.2021 - pentru afișarea și comu-
nicarea tabelului preliminar;
●Termen pentru depunerea  eventualelor 
contestaţii: 7 zile de la publicarea in B.P.I.
●06.01.2022 -pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor;
●15.12.2021, ora 11:00 adunarea credi - 
torilor care va avea loc la sediul adminis-
tratorului judiciar din Botoșani,  str. Su ce-
vei, nr.11, sc.A, ap.2, jud. Bo toșani.
Relații suplimentare se pot obține la nr. 
tel 0748-12.11.69.

Subscrisa, IUS INSOLV IPURL cu sediul 
pro cesual în Cluj-Napoca, Bld. 21.De-
cembrie 1989, nr.93, sc.1, ap.2, în calita te 
de lichidator judiciar NOTIFICĂ Deschi-
derea procedurii insolvenței împotri-
va debitorului KARDAF FINISAJE SRL 
prin Sentința civilă nr.371 pronunţată 
de Tribunalul Bistrița Năsăud la data de 
08.10.2021, în dosarul cu nr.1631/112/ 
2021. Termenul limită pentru înregistra-
rea eventualelor opoziţii la deschide-
rea procedurii: 10 zile de la publicarea 
prezentei notificări. Termenul limită 
pentru depunerea cererii de admitere 
a creanţelor este 08.11.2021. Termenul 
li mită pentru verificarea creanţelor, în-
tocmirea, afișarea și comunicarea ta-
be  lului preliminar al creanţelor este 
28.11.2021. Data limită pentru depune-
rea contestaţiilor cu privire la creanţele 
și drepturile de preferinţă trecute de 
lichidatorul judiciar în tabelul prelimi-
nar este de 7 zile de la publicarea în BPI 
a acestuia. Termen pentru soluționarea 
contestațiilor și publicarea tabelului de-
fi nitiv la data de 08.12.2021.

PIErdErI ACTE
Subscrisa Societatea TREASURE ISLAND 
SRL, cu sediul social in Bucuresti Sec torul 
2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 151, sca-
ra A, etaj 1, ap 7 , număr de înre gistrare 
în Registrul comerțului J40/16263/ 
12.12.2016  CUI 36828838, prin prezentul 
anunt declaram NUL, ca urmare a PIER-
DERII, certificatul de înregistrare, eli be-
rat la data de 02.02.2018, de Oficiul Re - 
gistrului Comerțului de pe langa Tribu-
nalul Bucuresti, emis cu seria B nr. 
3477442.

OfErTE SErVICIU
CONSILIUL Local Grebănu - Serviciul de 
Sa lubrizare, cu sediul în comuna Grebănu, 
județul Buzău, organizează concurs pen-
tru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
a funcțiilor contractuale vacante de: -Șef 
serviciu (funcție contractuală de con du-
cere) -1 post cu normă întreagă (8 ore/zi); 
-Contabil (funcție contractuală de execu-
ție) -1 post cu jumătate de normă (4 ore/zi); 
-Casier (funcție contractuală de execuție) 
-1 post cu normă întreagă (8 ore/zi); -Șofer 
(funcție contractuală de execuție) -1 post 
cu normă întreagă (8 ore/zi); -Lucrător 
operativ pentru auto compactoare (mun-
citor necalificat) -2 posturi cu normă în-
treagă (8 ore/zi), conform HG nr.286 din 
23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Selecția dosarelor în data de: 
04.11.2021; -Proba scrisă în data de: 
11.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 16.11.2021, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații trebu- 
ie să îndeplinească următoarele condiții: 
1. Pentru funcția de șef serviciu -1 post cu 
normă întreagă (8 ore/zi): -studii superioa-
re de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor 5 ani; -permis auto 
categoria B; 2.Pentru funcția contractuală 
de contabil -1 post cu jumătate de normă 
(4 ore/zi): -Studii superioare de lungă 
durată în domeniul economic; -Vechime 
în specialitatea studiilor 5 ani; 3.Pentru 
func ția contractuală de casier -1 post cu 
normă întreagă (8 ore/zi): -Studii medii 
sau generale; -Vechime: nu necesită 
vechime; -permis auto categoria B; 4.Pen-
tru funcția contractuală de șofer -1 post 
cu normă întreagă (8 ore/zi): -Studii medii 
sau generale; -Vechime: nu necesită ve-
chime; -permis auto categoria C; -ates tat 
transport marfă; 5.Pentru funcția con-
tractuală de lucrător operativ pentru auto 
compactoare (muncitor necalificat) -2 pos-
turi cu normă întreagă (8 ore/zi): -Studii 
medii sau generale; -Vechime: nu necesită 
vechime. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Grebă-
nu, județul Buzău. Relații suplimenta- 
re la sediul Primăriei Comunei Grebănu, 
per soană de contact: Arghir Gheorghe, 
tele fon: 0238.778.714, fax: 0238.778.970, 
e-mail: priamaria@grebanu.ro sau resurse.
umane@grebanu.ro

Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în Brăi-
la, str. Piața Traian, nr.3, judeţul Brăila, 
organizează concurs pentru ocu parea 
funcţiei contractuale vacante, de: Muzeo-
graf, gradul II, la secția Artă, con form 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
10.11.2021, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 16.11.2021, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
Generale: -să fie cetățean român cu do-
miciliul în România; -să cunoască lim ba 
română scris și vorbit; -să nu aibă con-
damnări definitive. Specifice: -studii uni-
versitare, absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul Arte, specializarea Istoria și 
Teoria Artei sau Istoria Artei; -vechime 
minimă în specialitatea studiilor de șase 
luni, dovedită cu adeverință de  vechime 
sau carnet de muncă; -cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională, scris 
și vorbit, nivel avansat; -abilități de co-
municare și de lucru în echipă, capa citate 
de adaptare la programul de sâm bătă și 
duminică datorită specificului ac tivității 
muzeale; -disponibilitate pentru or ga ni - 
zarea de evenimente de tip muzeal; -cu - 
noștințe operare PC. Candidaţii vor de-
pune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la pu-
blicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Muzeului 

Brăilei Carol I, din Piața Traian, nr.3. Relaţii 
suplimentare la sediul: Muzeului Brăilei 
Carol I, din Piața Traian, nr.3, persoană de 
contact: Apostolescu Miron Liliana, telefon 
0339/401.002, fax 0339/401.003, E-mail: 
sediu@muzeulbrailei.ro.
 
ȘCOALA Gimnazială, Comuna Plopu, cu 
se diul în comuna Plopu, str. Principală, nr. 
136, judeţul Prahova, organizează con-
curs pentru ocuparea funcţiei con trac - 
tuale vacante, de: Secretar, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 10.11.2021, 
ora 8.30; -Proba practică în data de 
10.11.2021, ora 9.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplineas-
că următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: minim 5 ani în post similar; 
-cunoștințe operare calculator, Edusal, RE-
VISAL, corespondență; -cunoașterea le-
gislației specifice domeniului Învățământ. 
Candidaţii vor depune dosarele de par-
ti  cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Școlii gimnaziale, comuna 
Plopu. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
gimnaziale, comuna Plopu, persoană de 
contact: Goliță Melania, telefon 0744. 287. 
153.

SPITALUL Clinic de Pneumoftiziologie Cons-
tanța, cu sediul în localitatea Palazu Ma-
re, str. Sentinelei nr.40, județul Constanța, 
organizează la sediu concurs în conformi-
tate cu HG 286/2011, cu modificările și 
com pletările ulterioare, pentru ocuparea 
următorului post contractual temporar va-
cant (titularul postului se află în concediu 
pentru creșterea și îngrijirea copilului pâ-
nă la împlinirea vârstei de 2 ani, perioada 
pentru care se organizează concursul fiind 
de 1 an și 06 luni): -1 post Economist 1A, 
studii superioare -serviciul RUNOS -Achi-
ziții Publice -Aprovizionare -Transport 
-Administrativ, post de execuție. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă -test 
grilă: în data de 03.11.2021, ora 09.00; 
-Proba interviu: în data de 08.11.2021, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească ur-
mă toarele condiții: -Economist 1A, studii 
su perioare, funcție de execuție: -Studii su-
perioare economice- diplomă licență; -6 ani 
și 6 luni vechime în specialitatea stu diilor. 
Candidații vor depune la sediul spitalului 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare se pot obține, în 
zilele lucrătoare L-V, între orele 9.00-14.00, 
la telefon: 0241.486.338 -biroul RUNOS, 
Ec.Dobrescu Liliana, economist, sau pe 
site-ul spitalului: pneumoconstanta.ro

În baza HG nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea prin ci- 
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant corespunzător funcțiilor con trac-
tuale și a criteriilor de promovare în gra-
de sau trepte profesionale imediat supe - 
rioare a personalului contractual din sec - 
torul bugetar, plătit din fonduri publice, 
Primăria Comunei Țibana, județul Iași, 
anunță organizează concursuri pentru 
ocuparea a două posturi de natură con-
tractuală de execuție vacantă: -Un post 
de casier, compartiment Impozite și taxe 
locale, perioadă nedeterminată; -Un 
post inspector protecția mediului, com-
par timent Protecția mediului, perioadă 
nedeterminată. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Țibana, ju-
de țul Iași. Pentru a ocupa un post con-
tractual vacant, candidații trebuie să în-
deplinească condițiile generale, con form 
art.3 al Regulamentului-cadru apro bat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și com ple-
tările ulterioare. Condiții specifice pentru 
ocuparea posturilor vacante: -nivelul 
stu diilor -studii superioare sau medii ab-

sol vite cu diplomă în domeniul specific 
postului vacant; -adeverință de sănătate 
eliberată de medicina muncii; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupă-
rii postului -nu se solicită. Concursul se 
va organiza conform calendarului ur-
mător: -20.10.2021-02.11.2021 -depu ne - 
rea dosarelor, -10.11.2021, ora 10.00 -proba 
scrisă; -12.11.2021, ora 10.00 -in ter viul. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituției de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relații 
suplimentare se obțin la sediul Primăriei 
Comunei Țibana, com par timent Resurse 
umane, salarizare, telefon: 0232.325.900, fax: 
0232.325.900, e-mail: comunatibana2016@
gmail.com, web-site: https://www.primaria-
tibana.ro, per soană de contact: Rotaru 
Gheorghe -tel. +40748.656.539.

Institutul de Fizică Atomică cu sediul în 
Măgurele-Ilfov, Str. Atomiștilor 407, tel. 
021.457.44.93, în baza H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau tem po-
rar vacant corespunzător funcțiilor con-
tractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat su  - 
perioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri pu-
blice (cu modificările aduse prin H.G. nr. 
1027/2014), organizează concurs pen-
tru ocuparea postului contractual va cant 
din cadrul Biroului de Achiziții Pu blice: 
1 post Expert Grad II (achiziții pu bli
ce) –pe perioadă determinată de 24 
luni, cu timp parțial de 4 ore/zi, 20 ore/
săp tămână. Concursul se va organiza la 
sediul Institutului de Fizică Atomică din 
Măgurele-Ilfov, Str. Atomiștilor 407, astfel: 
Proba scrisă pentru Expert II va avea 
loc în data de 10.11.2021 ora 09:00 la 
sediul Institutului de Fizică Atomică. 
Interviul pentru Expert II va avea loc 
în data de 16.11.2021 ora 09:00, la 
sediul Institutului de Fizică Atomică. 
Condiții minime specifice pentru ocu
parea postului: -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență; -certificat 
ex pert achizitii publice –acreditat ANC; 
-ve chime în muncă de minim 5 ani; -ex-
periență de minim 2 ani în domeniul 
achizițiilor publice, în cadrul unei autorită-
ți contractante; Constituie avantaj (se 
punctează la evaluarea din cadrul in
terviului): -constituie avantaj experiența 
în domeniul achizițiilor publice derulate 
în cadrul proiectelor finanțate din fondu-
ri europene nerambursabile; -cunostințe 
ope rare Microsoft Office; -recomandări 
de la locurile de muncă anterioare. Do-
sa rele pentru înscrierea la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului de concurs 
în Monitorul oficial Partea a III-a, la sediul 
Institutului de Fizica Atomica, Secretariat, 
etajul 8. Relații suplimentare se pot obține 
la telefon: 031710.15.55. 

În conformitate cu prevederile Ordinului 
nr. 284/2007 privind aprobarea Metodolo-
giei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocupa-
rea funcţiilor specifice comitetului direc-
tor din spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Spitalul Municipal 
Sighişoara, organizează la sediul său, 
con curs pentru ocuparea funcției de 
director medical. Criterii specifice de 
ocupare a postului: -studii universitare 
de lungă durată, cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul medicină, 
specializarea medicină; -sunt confirmaţi 
cel puţin medic specialist; -minimum 5 
ani vechime în specialitatea respectivă. 
Con cursul/examenul se desfășoară la 
sediul Spitalului Municipal Sighișoara, 
Str. Zaharia Boiu nr. 40 și cuprinde ur
mătoarele probe de evaluare: -10 no
iembrie 2021, ora 9,00: testgrilă/lucrare 
scrisă de verificare a cunoştinţelor din le-
gislaţia specifică postului; -11 noiembrie 
2021, ora 9,00: susţinerea proiectului 
de specialitate pe o temă din domeniul 
de activitate al postului; -11 noiembrie 
2021, ora 12,00: interviul de selecţie. 
Data limită pentru depunerea dosarelor 
de concurs: 2 noiembrie 2021, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul 
RUNOS –tel: 0265771656 int. 229 şi pe site-
ul Spitalului Municipal Sighișoara: www.
spital-sighisoara.ro. 

COMUNA Ghidfalău, cu sediul în localita-
tea Ghidfalău, str. Principală, nr.108, ju-
deţul Covasna, organizează concurs con-
form H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea 
următorului post vacant: -Numele postului 
vacant: Muncitor necalificat, (M, G). Pentru 
participarea la concurs candidaţii tre - 
buie să îndeplinească următoarele con - 
diţii specifice: -Studii generale /școală pro - 
fesională sau 10 clase +Certificat de ca-
lificare profesională cu cel puţin una din 
calificările: tâmplar, lăcătuș, mecanic, zu-
grav vopsitor, electrician; -nu este ne-
cesară vechime. -Proba scrisă în data de 
16.11.2021, orele 10.00; -Proba interviu în 
data de 18.11.2021, orele 10.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Ofi- 
cial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Ghid-
falău. Relaţii suplimentare la sediul: Pri-

mă riei Comunei Ghidfalău, persoană de 
contact: Szakacs Janos, tel./fax 0267/ 353. 
787, E-mail: comunaghidfalău@yahoo.com

rEDaCţia

taur
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BerBeC
Nu este momentul ideal pentru a stârni conflicte 
spontane din cauza unor neînţelegeri cu cei din 
jur, aşa că de preferat ar fi să le eviţi cu mult tact şi 
diplomaţie. Vei avea o perioadă profitabilă pe plan 
financiar şi vei reuşi să-ţi măreşti veniturile.

Te confrunţi azi cu o realitate pe care refuzi să o 
accepţi de ceva vreme, dar care este din ce în ce 
mai evidentă şi nu mai poate fi evitată. Cel mai bine 
este să înfrunţi adevărul şi te vei simţi eliberat de 
orice povară. 

raC
Vei avea parte de unele vizite absolut neaşteptate 
azi din partea unor rude pe care nu le-ai mai văzut 
de mult timp. Deşi la început îţi faci unele proble-
me legate de acomodarea acestora, spre finalul zilei 
te vei relaxa alături de cei dragi.

Leu

FECIOARĂ

Ai nevoie de o pauză binemeritată după o perioadă 
extrem de agitată, aşa că acum este momentul 
ideal pentru vacanţa la care ai visat de mult timp. 
Te vei relaxa aşa cum îţi doreşti, vei avea timp liber 
pentru a face ce-ţi place şi te vei bucura de viaţă.

BALANŢĂ
Chiar dacă este o perioadă în care toate merg bine 
pe toate planurile, totuşi simţi nevoia unor mici 
shimbări în anumite contexte. Aşa că vei plănui o 
vacanţă romantică alături de persoana iubită pentru 
a ieşi puţin din rutina zilnică.

SCOrPiOn
Vei avea parte de o reîntâlnire cu o persoană 
dragă din trecutul tău, pe care nu ai mai văzut-o de 
multă vreme. Este momentul oportun pentru a afla 
noutăţile din viaţa acesteia şi a depăna amintiri din 
vremurile bune. 

SĂGETĂTOR

Apare o tensiune neaşteptată în viaţa de cuplu, care 
declanşează gelozia partenerului de viaţă şi pe care 
va trebui să o rezolvi cât mai repede cu putinţă, 
pentru a nu se ajunge la conflicte mai mari. Ai parte 
de provocări şi la locul de muncă.

CaPriCOrn

Familia îţi va ocupa tot timpul în această perioadă, 
în mod special copiii, pentru că este momentul 
să-şi ia zborul din cuib şi, cu toate că eşti profund 
îndurerată de acest lucru, este esenţial totuşi să le 
dai cele mai bune sfaturi.

VĂRSĂTOR
Ai unele nelinişti care nu îţi dau pace în ultima 
vreme şi din această cauză pari uneori distras şi 
neatent. Cel mai bine este să clarifici sursa acestora 
şi să încerci să le rezolvi cât mai repede cu putinţă. 
Astfel, vei avea parte de linişte.

PEŞTI
Îţi iei puţin timp liber pentru a medita bine la paşii 
pe care îi vei urma în continuare, atât pe plan senti-
mental, cât şi pe latura profesională. Te vei sfătui şi 
cu partenerul de viaţă pentru a lua cele mai bune 
decizii de comun acord şi vei face o schimbare...

Vei  face o evaluare a vieţii tale profesionale, vei 
pune în balanţă aspectele pozitive şi pe cele nega-
tive şi te vei gândi bine înainte de a lua o decizie 
importantă. Ai nevoie de linişte în această perioadă, 
aşa că ideală ar fi o evadare undeva în natură.

Vei avea parte de unele critici de la cei dragi pentru 
că nu mai petreceţi  atât de mult timp liber precum 
o făceaţi până acum. Acest lucru te va face să 
analizezi care îţi sunt cu adevărat priorităţile şi să 
hotărăşti ce contează cu adevărat pentru tine.

Hor scop
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