
 
Investește în oameni! 

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
AXA PRIORITARĂ nr 2 - „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 2.3 - „Acces și participare la formare profesională continuă“ 
Titlu proiect: „FPC – Formare pentru competitivitate” 
Numărul de identificare al proiectului: POSDRU/182/2.3/S/154499 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
 

 
Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 București, 
România 
Telefon: 021.240.30.22, Fax: 021.240.30.33 
E-mail: fpc@lumina.org 
http://fpc.lumina.org 

Parteneri: 

 
 

 

Newsletter I 

privind progresul proiectului “FPC – Formare Pentru Competitivitate”, 

până la finele lunii mai 2015 

În perioada aprilie-decembrie 2015, Fundaţia Lumina Instituţii de Invăţământ, în calitate 

de Solicitant şi Beneficiar, implementează proiectul “FPC – Formare Pentru Competitivitate”, 

împreună cu partenerii: Asociaţia CCPV – Centru pentru Pregătire Profesională Valahia din 

Târgovişte şi Fundaţia Tuna din Bucureşti, care deja este în cea de-a treia lună. 

În continuare, prezentăm în sinteză realizările proiectului, aprobat de Autoritatea de 

Management a POSDRU, pâna la sfârşitul lui mai 2015. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare şi a competitivităţii 

profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-

Muntenia, Sud-Est, printr-o abordare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi prin dezvoltarea şi 

furnizarea unor programe inovative, complexe şi flexibile de formare profesionala (re/calificare) 

în domenii economice aflate in dezvoltare, dar care înregistrează un deficit de persoane calificate. 

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive asupra pieţei muncii din regiunile şi judeţele 

vizate, prin faptul că va contribui atât la dezvoltarea capitalului uman, cat si la creşterea 

competitivităţii economice a entităţilor în care aceştia sunt angajaţi. La un nivel mai amplu, vor 

fi înregistrate efecte pozitive asupra vieţii economice şi sociale, deoarece proiectul va îmbunătăţi 

situaţia grupului ţintă şi a comunităţilor/ familiilor din care aceştia fac parte, în primul rând, în 

baza creşterii veniturilor, prin dezvoltarea competitivităţii pe piaţa muncii, ca urmare a 

îmbunătăţirii performanţelor angajaţilor şi a promovării importanţei învăţării pe tot pe parcursul 

vieţii.  

Managementul proiectului a hotărât ca Centrele regionale să fie fixate după cum urmează: 

pentru regiunea Nord-Vest sediul va fi la Turda, judeţul Cluj, pentru regiunea Nord-Est sediul va 

fi la Roman, judeţul Neamţ, pentru regiunea Sud-Muntenia sediul va fi la Târgovişte, judeţul 

Dâmboviţa, iar pentru regiunea Sud-Est sediul va fi la Brăila, judeţul Brăila. 

Se estimeaza că, pe termen mediu şi lung, proiectul va contribui la creşterea 

productivităţii muncii în domeniile economice în care activează persoanele care au beneficiat de 

cursuri de re/calificare în cele 4 regiuni. La acest nivel implementarea proiectului va conduce la 
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echilibrarea balanţei între cererea şi oferta de pe piata muncii în domeniul serviciilor şi turismului 

(care au în continuare cu perspective de dezvoltare), prin dezvoltarea de competenţe cerute în 

acest moment pe piaţa muncii. 

Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei 

muncii, iar cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de re/calificare 

propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale întreprinderii/ 

domeniului economic în care îşi desfăşoară activitatea, fapt care va determina şi menţinerea 

acestora pe piaţa muncii. 

Proiectul îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice/ operaţionale, care 

constituie beneficii directe pentru grupul ţintă:  

Obiectiv specific (O.S.)1. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice (inclusiv a 

angajatorilor – managerilor de întreprinderi) în privinţa beneficiilor participării persoanelor 

angajate la programele de formare profesională continuă (FPC) şi în vederea îmbunătăţirii 

accesului la programele de FPC.  

O.S.2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale persoanelor angajate prin participarea 

la unul dintre cursurile de calificare în meseriile/ ocupaţiile (mai sus menţionate) înscrise în 

proiect.  

O.S.3. Creşterea gradului de competitivitate, adaptabilitate, receptivitate şi flexibilitate 

faţă de cerinţele actuale de pe piaţa muncii. Prin faptul ca îşi propune furnizarea cursurilor de 

calificare pentru 600 angajaţi, proiectul va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului 

Axei prioritare 2 privind creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, 

iar activităţile propuse (campanii de informare şi conştientizare asupra importanţei şi beneficiilor 

participării la FPC, crearea de condiţii atractive şi flexibile de participare la cursurile de calificare, 

respectiv furnizarea efectivă a cursurilor) vor contribui la realizarea obiectivului DMI 2.3., de 

îmbunătăţire a accesului şi participării la programele de FPC, determinând creşterea participării 

angajaţilor din regiunile şi judeţele vizate la aceste programe şi obţinerea unor calificări solicitate 

pe piaţa muncii.  

Având în vedere cele prezentate, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al 

POSDRU (dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii), prin activităţile adresate 

celor 600 angajaţi şi prin efectele generate de furnizarea cursurilor de calificare, inclusiv în planul 

creşterii productivităţii muncii. 
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Cele 7 meserii pentru care vor fi organizate cursuri de Formare Profesională Continuă 

(FPC), numai pentru angajaţii care doresc să-şi crească propriile competenţe profesionale, vor fi 

următoarele: 

1. baby sitter;  
2. lucrător commercial;  
3. cameristă hotel;  
4. cofetar;  
5. infirmier;  
6. operator introducere date; 
7. administrator pensiune turistică. 

În acest fel, minim 576 de persoane vor fi certificate, în urma participării la cel puţin 85% 

din cursul la care s-au înscris aceştia. 

La finele lunii mai 2015, proiectul nostru avea realizate deja următoarele activităţi 

concrete: 

- cele 4 seminarii de conştientizare a angajatorilor şi potenţialilor membri ai grupului-ţintă; 

- finalizarea operaţiunilor de înscriere a grupului-ţintă din cele 4 locaţii din cele 4 regiuni pentru 

12 cursuri care vor avea loc în mod concomitant; 

- fixare locaţii unde se vor desfăşura activităţile de formare profesională continuă (FPC) şi anume: 

1. Centrul Internaţional de conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte;            2. Colegiul 

“Petru Poni” din Roman; 3. Hotelul Traian din Brăila; Colegiul Tehnic din Turda (fostul Liceu 

Chimic nr. 3 din oraş). Acestora li se va adăuga, probabil, pentru etapa deschiderii a încă 12 

cursuri după luna august 2015, a Centrului de proiecte din Oraşul Comăneşti, aflată sub egida 

Primăriei din această localitate. 

Deja aceste locaţii unde se vor desfăşura activităţile de formare profesională continuă 

(FPC) încep să fie utilizate, după 5 iunie (FPC de Nivelul II) şi 6 iunie 2015 (FPC de Nivelul I), ca 

urmare a activităţilor de conştientizare a angajatorilor şi potenţialilor membri ai grupului-ţintă şi 

a înscrierii grupului ţintă selectat, iar acestea (prefigurate), vor fi utilizate de cei 25 de angajaţi-

grup ţintă, participanţi la fiecare din cele 12 cursuri, precum şi de cei 12 formatori specializaţi în 

meseriile pentru care s-au înscris cursanţii. 

În cadrul acestor locaţii (numite şi Centre Regionale) se vor desfăşura următoarele cursuri, 

pentru Etapa I, cu primele 12 cursuri: 
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  pentru regiunea Nord-Vest, cu sediul la Turda, judeţul Cluj (fostul Liceu Chimic nr. 3 din 
oraş): cursul de cameristă, formator Zai Adela Maria; cursul de lucrător în comerţ, 
formator Popa Nadia; cursul de administrator pensiune turistică, formator Pescaru 
Gheorghiţă; 

  pentru regiunea Nord-Est, cu sediul la Roman, judeţul Neamţ: cursul de infirmier, 
formator Cozma Cătălina; cursul de operator date, formator Popa Teodora; cursul de 
lucrător în comerţ, formator Ciosu Lucia; 

  pentru regiunea Sud-Muntenia, cu sediul la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa: cursul de 
operator date, formator Mihai Maria, cursul de infirmier, formator Nidelea Marinela; 
cursul de lucrător în comerţ, formator Lungu Eugen; 

  pentru regiunea Sud-Est, cu sediul la Brăila, judeţul Brăila: cursul de cameristă hotel, 
formator Filimon Cristian Dan; cursul de cameristă hotel, formator Filimon Mihnea; 
cursul de infirmier: formator Strâmbeanu Mihaela. 
Cursurile care încep la 5 iunie 2015 (de FPC de Nivelul II) se vor desfăşura după programul: 

în fiecare vineri, după ora 17 – 4 ore şi în fiecare sâmbătă şi duminică, între oerele 09:00-17:00, 

iar cele care încep pe 6 iunie 2015 (FPC de Nivelul I), în fiecare sâmbătă şi duminică, între oerele 

09:00-17:00. 

Am efectuat diverse activităţi care să facă posibile aceste locaţii (pe baza licitaţiilor 

publice organizate conform unui grafic legal) şi să conducă la conştientizarea angajatorilor şi 

potenţialilor membri ai grupului-ţintă în legătură cu beneficiile acestui proiect. 

Redăm mai jos câteva din aceste eforturi de conştientizare: la fiecare din cele 4 locaţii, 

unde am avut discuţii şi am prezentat materialul dedicat acestei conştientizări angajatorilor şi 

potenţialilor membri ai grupului-ţintă. 

În cadrul Conferinţei de lansare, din 19 mai 2015, conştientizarea a vizat participanţii la 

acest eveniment, dar indirect şi companiilor de unde proveneau potenţialii membri ai grupului 

ţintă care urmau să se înscrie la cursuri. 

 Expertul în probleme de comunicare a preluat un set de mailuri care au primit informaţii 

complete în legătură cu proiectul FPC. 

Apoi, cu ocazia seminariilor din 20 mai (la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa), din 22 mai (la 

Brăila, judeţul Brăila), din 27 mai (la Roman, judeţul Neamţ) şi din 29 mai (la Turda, judeţul 

Cluj), a fost prezentat proiectul în detalii, răspunzându-se la toate întrebările participanţilor 

(potenţial grup ţintă, angajatori, jurnalişti etc.). 
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PROGRAMUL SEMINARIILOR din cele 4 locaţii a fost următorul: 

 10.30 – 11.00: Primirea şi înregistrarea participanţilor la Conferință. Welcome Coffee. 

 11.00 – 11.30: Deschiderea evenimentului – Alocuţiuni din partea autorităţilor publice, OI 

POSDRU CNDIPT, directorului de proiect, reprezentanților celor doi parteneri ai 

proiectului. 

 11.30 – 11.45: Prezentare Power Point: “Programul european POS DRU – Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi proiectul nostru: “FPC 

– FORMARE PENTRU COMPETITIVITATE” – a prezentat Expertul în probleme de 

informare, conştientizare, mediatizare. 

 11.45 – 12.00: Alocuţiuni ale unor participanţi la seminar (responsabili de regiuni şi cel 

puţin o persoană care va face parte din grupul - ţintă). 

 12.00 – 12.10: Întrebări şi răspunsuri privind proiectul “FPC – FORMARE PENTRU 

COMPETITIVITATE”. 

 12.10 – 12.30: Masă de prânz. 

 12.30 - 13.00: Feed-back: dezbateri privind stadiul proiectului, concluzii şi închidere 

(răspunsurile la întrebări sunt prezentate de directorul proiectului, de expertul în 

comunicare şi de expertul în probleme de informare, conştientizare, mediatizare). 
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Anexe 

1. Articol preluat şi utilizat de mass-media 

 

Articole preluate şi publicate în 18 mai 2015: 

 

Articol publicat în Evenimentul Zilei:  

https://www.facebook.com/1634518166780534/photos/pb.1634518166780534.-

2207520000.1434623803./1647482572150760/?type=1&theater; 

Articol publicat în inturda.ro: http://inturda.ro/fpc-formarea-pentru-competivitate-proiect-

destinat-persoanelor-cu-domiciliul-in-turda/; 

Articol publicat în infoaries.ro: http://www.infoaries.ro/calificare-gratuita-in-turism-cu-

bonusuri-de-5-500-de-lei-la-absolvire/; 

Articol publicat în stiripesurse.ro: http://www.stiripesurse.ro/se-lanseaza-proiectul-fpc-

formare-pentru-competitivitate_956136.html; 

Articol publicat în ultimele-stiri.eu: http://www.ultimele-stiri.eu/articol/se-lanseaza-proiectul-

fpc-formare-pentru-competitivitate/925234; 

Articol publicat în tmpress.ro: http://www.tmpress.ro/2015/05/18/se-lanseaz-proiectul-fpc-

formare-pentru-competitivitate/ 

Articol publicat în ziarelive.ro: http://www.ziarelive.ro/stiri/fpc-formarea-pentru-

competivitate-proiect-destinat-persoanelor-cu-domiciliul-in-turda.html; 
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Articole preluate şi publicate în 20 mai 2015: 

 

ARTICOL PRELUAT ŞI PUBLICAT ÎN ZIARUL ŞOIMUL DÂMBOVIŢEAN, DIN TÂRGOVIŞTE, 

CU TITLUL: „LANSAREA PROIECTULUI POSDRU - FORMARE PENTRU 

COMPETITIVITATE”:  

http://soimuldambovitean.ro/lansarea-proiectului-posdru-formare-pentru-
competitivitate/ 

Articol scris şi publicat în 27 Mai 2015, de Rom TV, din Roman: „Formare pentru competitivitate 
(video)”, http://www.cnstv.ro/actualitate/formare-pentru-competitivitate-video.html; 
Articol publicat în Ziarul de Roman: http://www.ziarulderoman.ro/83829/castigi-5-500-de-lei-

urmand-un-curs-de-calificare-gratuit/ “Câştigi 5.500 de lei urmând un curs de calificare gratuit” 

 
Filmări pe youtube.com: 
Seminarul de la Târgovişte: https://www.youtube.com/watch?v=46Gb9ZZs06A,                 (6 
filmări, de câte 10,40 min. fiecare); 
Seminarul de la Brăila: https://www.youtube.com/watch?v=YNDS5-IO-QI,                       (7 
filmări, de câte 10,40 min. fiecare); 

 

2. Instituţii angajatoare şi societăţi comerciale unde lucrează clienţii proiectului,  

cu ale căror conducători s-a discutat: 

A. Instituţii de administraţie publică din judeţele unde va avea loc proiectul  

şi unităţi angajatoare din municipiile Târgovişte, Brăila, Roman şi Turda  

şi din împrejurimi 

A.1. Instituţii de administraţie publică din judeţul Dâmboviţa  

şi unităţi angajatoare din Târgovişte (seminar la Târgovişte) 

 

mailto:fpc@lumina.org
http://soimuldambovitean.ro/lansarea-proiectului-posdru-formare-pentru-competitivitate/
http://soimuldambovitean.ro/lansarea-proiectului-posdru-formare-pentru-competitivitate/
http://www.cnstv.ro/actualitate/formare-pentru-competitivitate-video.html
http://www.ziarulderoman.ro/83829/castigi-5-500-de-lei-urmand-un-curs-de-calificare-gratuit/
http://www.ziarulderoman.ro/83829/castigi-5-500-de-lei-urmand-un-curs-de-calificare-gratuit/
https://www.youtube.com/watch?v=46Gb9ZZs06A
https://www.youtube.com/watch?v=YNDS5-IO-QI
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Beneficiar: Fundația Lumina Instituții de Învățământ 
Adresa: Șos. Colentina nr. 64b, Sector 2, 021187 București, 
România 
Telefon: 021.240.30.22, Fax: 021.240.30.33 
E-mail: fpc@lumina.org 
http://fpc.lumina.org 

Parteneri: 

 
 

Prefectura Dâmboviţa 

Contact. Adresa: Piaţa Tricolorului; Nr.1, Târgovişte,  jud. Dâmboviţa, România, 130104, 

Telefon: 0245 611289; 0245 211334 

E-mail: prefdb@prefecturadambovita.ro 

 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa  

Contact. Adresa: Piaţa Tricolorului 1, Târgovişte, jud. Dâmboviţa; Cod postal: 130060; 

Tel: 0245-207600, Fax: 0245-212230; Email:consjdb@cjd.ro 
 

Unităţi angajatoare din Târgovişte 

1. Hotel King, Adresă: Bd. Carol I, nr. 7, 130024 Târgovişte, Telefon: 0731 309 615; Fax: 0245 
206 346, e-mail: contact@hotel-king.ro 
2. Direcţia de Sănătate Publică din Târgovişte (director Cristina Bucur): Strada Tudor 

Vladimirescu nr. 15-19, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, cod 130095, Tel.: 0245-613604; 0245-

613604 ; 0245-613566 0245-613566; 0245-615924 0245-615924; 0245-617301; 245-

617301;Fax 0245-611067;Email: dspdambovita@dsp.romwest.ro; 

dspj.dambovita1@dsp.romwest.ro 

 

Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa 

Primăria Adresa: Strada Revolutiei nr. 1-3, cod postal 130011, jud. Dâmboviţa; Viceprimar  

Bozieru Cosmin; Tel.  0040-245-611222; 0040-245-613928; 0040-245-611378; Fax: 0040-245-

217951; E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro 

Direcţia de Sănătate Publică: Manager Bucur Cristina; Secretar Gurgu Cerasela 

 

A.2. Instituţii ale administraţiei publice din judeţul Brăila şi unităţi angajatoare din Brăila 

(seminar la Brăila) 

 

Consiliul Judeţean Brăila  

Contact. Adresa: Piata Independentei nr. 1, Braila. Telefon: 0239.619.600, 0239.619.700 

(centrala),  0239.619.945 (cabinet presedinte); Fax: 0239.611.765 (cabinet preşedinte);                                       

E-mail: consiliu@cjbraila.ro 

 

mailto:fpc@lumina.org
http://www.prefecturaneamt.ro/
mailto:consjdb@cjd.ro
mailto:dspdambovita@dsp.romwest.ro
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cjneamt.ro%2F&ei=SCBRVbyWLci7ygOQsYHIDA&usg=AFQjCNGhU7Mj_-ANYmx9MY34JrDbLqheGQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ
mailto:consiliu@cjbraila.ro
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Primaria Brăila:  

Prefectura Brăila  

Contact. Piaţa Independenţei nr.1, Brăila. Telefon: 0239-693900, int. 29001 ; 0239-693957; 

Fax: 0239-693737; E-mail: prefect@prefecturabraila.ro 

 

1. Hotel Grand Hotel Orient , Adresă: Brăila, Bd. Rubinelor nr.1, Telefon: 0239.620.063, 

Fax: 0239.620.063, Mobil: 0758.041.075, e-mail: contact@grandhotelorient.ro 

2. Spitalul municipal de Urgenţă din Brăila: Adrese: Pavilionul A, C - Sos. Buzaului, nr. 2, 

810325; Pavilionul B - Str. Pietăţii, nr. 1, 810249; Pavilionul D - Bld. Independentei, nr. 251, 

810109; Telefon: 0239 692222 | Fax: 0239 692732; Email: oficiu@spitjudbraila.ro; 

 

Primăria Adresa: Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamţ, cod poştal 611022; Primar Laurenţiu 

Dan Leoreanu  tel fix: 0233741651; fax 0233.741.604; mobil: 0745.251.1877; e-mail 

primar@primariaroman.ro; 

 

A.3. Alţi angajatori anunţaţi: Complexul medical Venetia din Brăila, Spitalul Clinic de 

Urgenţă din Galaţi, manager Debita Mihaela, Primăria Făurei, judeţul Brăila, primar Voinea Ionel, 

Spitalul municipal de urgenţă din Roman: Manager dr. Banu Mihaela; Director medical dr. Onu 

Oana; Director îngrijiri dr. Chirilă Irina; Secretară: Rititelu Silvia (0233 742511; 0732882211); SC 

Unita Turism – Lanţ hotelier, Sucursala Brăila (Hotel Restaurant Traian) Director Sorin Eugen 

Bosneag, Adresa: Str. Piaţa Traian nr.1., Mihalache Daniela, Şef serviciu marketing: 0212403055; 

0749129190; Universitatea "Constantin Brâncoveanu”, Facultatea de Marketing şi Afaceri 

Economice, Adresa: str. Rubinelor, nr. 18, Decan Lect. dr. Camelia Vechiu: cvechiu@yahoo.com; 

tel. 0239.61.33.08; 0239.61.21.39, mobil 0721.47.35.65; Restaurantele Bradul şi Brăduţul, 

directoare şi patroană doamna Aniţei Maria 0722.520.968. 

 

 

 

 

mailto:fpc@lumina.org
http://www.prefecturaneamt.ro/
mailto:prefect@prefecturabraila.ro
mailto:oficiu@spitjudbraila.ro
mailto:primar@primariaroman.ro
mailto:cvechiu@yahoo.com
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A.4. Instituţii de administraţie publică din Regiunea Nord Vest (seminar la Turda) 

 

Consiliul Judetean Cluj 

Contact. Str. Calea Dorobanţilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca; Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 
64.00.70; E-mail: infopublic@cjcluj.ro;  cjc@cjcluj.ro 

 

Prefectura Cluj 

Contact. Str. Bulevardul 21 Decembrie 1989. Nr. 58, Cluj-Napoca. Tel.: +40.264.594888. Fax: 

+40.264.59163; prefectura@prefecturacluj.ro; 

 

Primăria comunei Iara, judeţ Cluj 

Viceprimar: Bica Danila; viceprimar@primariaiara.ro; Mobil: 0740167394 
 

Consiliul Judeţean Maramureş  

Contact. Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311, Baia Mare. Telefon: 0262 212.110; Fax: 0262 213.945; E-
mail: office@maramures.ro 

 
Prefectura Maramureş 

Contact. Telefon: 0262 215001; Fax: 0262 214825; E-mail: prefect@prefecturamaramures.ro; 
antonrohian@prefecturamaramures.ro 

 

SC Complex Mara SA; Romania, Baia Mare, 430271, Bd. Unirii, nr. 1 

E-mail: receptie@hotelmara.ro; office@hotelmara.ro 

Tel. 0262 226660; 0262 226692; 0262 226656; 0262 226598 

 

Spitalul municipal de urgenţă "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare: Str. G. Cosbuc, nr. 

31, Fax: 0262 – 276.860; Tel.: 0262/205100-12; Email: directiune@spitaljbm.ro. 

 

A.5. Instituţii ale administraţiei publice din Roman şi unităţi angajatoare  

din Roman (seminar la Roman) 

mailto:fpc@lumina.org
http://www.cjcluj.ro/
mailto:infopublic@cjcluj.ro
mailto:cjc@cjcluj.ro
mailto:prefectura@prefecturacluj.ro
mailto:viceprimar@primariaiara.ro
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cjneamt.ro%2F&ei=SCBRVbyWLci7ygOQsYHIDA&usg=AFQjCNGhU7Mj_-ANYmx9MY34JrDbLqheGQ&bvm=bv.92885102,d.bGQ
mailto:prefect@prefecturamaramures.ro
mailto:antonrohian@prefecturamaramures.ro
mailto:receptie@hotelmara.ro
mailto:office@hotelmara.ro
mailto:directiune@spitaljbm.ro
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Primăria Adresa: Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamţ, cod poştal 611022; Primar Laurenţiu 

Dan Leoreanu  tel fix: 0233741651; fax 0233.741.604; mobil: 0745.251.1877; e-mail 

primar@primariaroman.ro; 

 

A.6. Alţi potenţiali angajatori (instituţii şi unităţi economice) 

anunţate din regiunea Nord-Est: 

 

Comăneşti, Judeţul Bacău: Primăria Adresa: Strada Ciobănuş nr. 2, cod 605300, Comăneşti, jud. 

Bacău; Primar Viorel Miron 0234.374272; 0234.374273; 0234.374274; fax 0234.374276; mobil 

0744.668656, e-mail viorelmiron2002@yahoo.com; Chirnoaga Carmen (Consilier Orientare 

profesională) 0746.096.959; Centrul5_comanesti@yahoo.com 

Moineşti, Judeţul Bacău: Primăria Adresa: Strada Vasile Alecsandri 14, Moinești 605400; Primar 

Ivaşcu Ramona şef birou proiecte; Costea Viorel şef birou cultură; 0733959404, e-mail 

office@moinesti.ro 

Dărmăneşti: Primăria Adresa: Strada Muncii nr. 16, cod 605300, Dărmăneşti, jud. Bacău; Primar 

Constantin Spiridon 0234.356.656; fax 0234.356.546; mobil 0733.313.414; 

Roman 

Spitalul municipal de urgenţă, Adresa: Strada Tineretului 28-30, Roman 611077; Manager dr. 

Banu Mihaela; Director medical dr. Onu Oana; Director îngrijiri dr. Chirilă Irina; Secretară: Rititelu 

Silvia (0233 742511; 0732882211); 

Restaurantele Bradul şi Brăduleţul, Adresa: Strada Anton Pann, nr. 8, directoare şi patroană 

Aniţei Maria 0722.520.968 

 

  

 
 

mailto:fpc@lumina.org
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