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VANZARI
DOUA CAMARE

Apartament 2 camere Direct Dezvoltator
Comision 0% Sos. Alexandriei, 41 000E,tel:
0727 384 190.

Apartament cu 2 camere în zona Militari
Residence, 70 000,tel: 0727 299 146.

Apartament 2 camere,Vitan-Delta
Vacaresti, 57 920E,tel: 0784 205 406.

Apartament 2 cam Colentina-Kaufland
renovat ID 12237, 57 000E,tel: 0762 244
024.

Bloc Nou , 2 camere Bragadiru Sos
Alexandriei, 38 000E,tel: 0767 445
670,0768 295 999.

Apartament 2 camere Tittanul Nou
Theodor Pallady, 71 000E,tel: 0756 565
565.

Apartament 2 camere , decomandat , tavan
barisol, 44 500E,tel: 0739 095 720.

Apartament 2 camere,60mp,comision
0%,Alexandr ie i -Bragadi ru-Hal iu ,35
600E,tel: 0768 295 999.

Apartament 2 camere cu Terasa de 55 mp
Theodor Pallady Metrou la 10 minute, 91
500E,tel: 0756 565565

Apartament 2 camere decomandat Leroy
Merlin-33990 Euro!!, 33 990E,tel: 0748 346
298.

Apartament 2 camere (DIRECT
DEZVOLTATOR)- 44500 Euro- comision
0,44 500E,tel:0799 999 970.

2 camere Brancoveanu-Metrou, 77
500E,TEL: 0765 658 737.

OFERTA !!! 2 Camere Ghencea Cartieru
Latin,Parcare inclusa in pret, 41 900E,tel:40
(723) 362 119.

Berceni 2 camere 8 min metrou M2
Aparatorii Patriei Ideal investitie, 43
000E,tel:0787 525 615.

mutare rapida la metrou2camere Leonida
Aparatori,Metalurgiei,Berceni,46 000E,tel:
0787 525 644.

DIRECT PROPRIETAR, 2 camere LUX,
Mall Promenada, Barbu Vacarescu,125
000E,tel: 0746 250 998.

CASE-VILE BUCURESTI

CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE

OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI

CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

TERENURI PROVINCIE

TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**

PORUMBACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**

SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp ,
tel.0762.282.472**

INCHIRIERI
GARSONIERE

Inchiriere Garsoniera Militari Residence
Lux,250E,tel: 076 666 6637.

Unirii Splai,Rin Grand Hotel Confort
Parc,Loc parcare,Paza,350E, 0766 187
781.

Inchiriez garsoniera, zona Sebastian,
sector 5, 250E,tel: 0733 831 884

Proprietar inchiriez garsoniera Favorit
Medlife Drumul Taberei, 250E,tel: 0736 342
312.

Alba Iulia Moise Nicoara, garsoniera
renovata, etaj 1, 20mp, 230E,TEL: 0747 246
041.

Inchirieri Garsoniere Zona Bucla (drumul
Taberei), 260Em,tel: 0726 881 809.

Garsoniera Drumul Taberei,Prima
Inchiriere,Totul este Nou,250 E, tel:0786
325 404.

Garsoniera Militari Rezidence, 250E,tel:
0744 495 700.

Drumul Taberei.Garsoniera de
inchiriat,400E,tel:

Proprietar Splaiul Unirii, Vitan, Rin Grand
Hotel, Confort Park,300E,tel: 0748 952 451.

Lujerului-Militari-3 min metrou, 230E,tel:
0725 414 290.

Drumul Taberei.Garsoniera de inchiriat,
260E,tel: 0752 774 237

Inchiriere garsoniera Unirii - Piata Alba
Iulia, 200E,tel: 0724 265 155.

, Garsoniera Rahova superb, 280E,tel:
0734 084 784.

Garsoniera zona Obor-5 min metrou,
300,tel: 0731 178 361.

Palladium Residence ,Proprietar închiriez
garsoniera 250E,tel: 076 666 6637.

Garsoniera de LUX , Unirii - Hilton,
390E,tel: 0786 744 415,0770 325 314.

Ofer spre închiriere garsonierã zona Nerva
Traian, 350E.,tel: 0766 719 559.

Garsoniera modernã Petre Ispirescu liceul
Bolintineanu, 210E,TEL: 0768 580 839.

Particular inchiriez garsoniera lux drumul
Taberei, 340E,tel; 0722 230 094.

High Level Studio, 21 Residence -
Politehnica, bed&couch,400E,tel: 0743 539
075.

Garsoniera Politehnica/Grozavesti,
350E,tel: 0745 103 564.

DOUA CAMERE

LUX l Baneasa - Herastrau l Imobil 2018,
500E,tel: 0786 744 415,0770 325 314.

Apart. 2 cam,lux,Titan,Nicolae
Grigorescu,4 min metrou,Aleea Fuiorului,
420E,tel: 0764 529 841.

nchiriez apartament 2 camere
decomandate Favorit Drumul Taberei,tel:
291E,tel: 0766 721 265.

Panduri, stradal, mobilat si finisat, 380E,tel:
0722 211 146.

LUX l Baneasa - Herastrau l Imobil 2018,
500E,tel: 0786 744 415,0770 325 314.

Apart. 2 cam,lux,Titan,Nicolae Grigorescu,
4 min metrou,Aleea Fuiorului, 420E,tel:0764
529 841.

Grozavesti , Complex Rezident ial ,
LUX,490E, 0730 307 020.

Apartament 2Camere Nou Mil i tar i
Residence, 320E,tel:4077 144 1176.

Proprietar, Inchiriez Apart cu 3 camere,1
000E,tel: 0720 837 286.

Militari, Lujerului, Metrou, 21 Residence - 2
camere, 510E,tel: 0799 746 248.

Închiriere apartament 2 camere tip
studio,350 E,tel: 4077 144 1176.

Apartament Mall Vitan Modern liber
decomandat, 398E,tel: 0770 964 669.

Apartament modern 2 camere Monaco
Towers,400E,tel: 0737 154 926.

Apartament 2 camere modern Vitan Mall
metrou Mihai Bravu, 440E,tel: 0748 210
364.

Apartament nou, mobilat, utilat complet si
modern, Parcul Carol, 520E,tel: 0722 222
556.

Petre Ispirescu.Apartament spre inchiriere
cu 2 camere, 353E,tel: 0752 774 237.

De inchiriat apartament 2 camere LUX -
Herastrau , Aviatiei, 800E,tel: 0735 397 199.

Inchiriere apartament 2 camere zona
Herastrau - Aviatorior,850,tel: 0742 033
936.

Închiriez apartament cu 2 camere,confort
1,300E,tel: 0745-097754.

inchiriere apartament 2 camere,
Ansamblul “Primavara”, Sector 6,350 E,tel:
0730 380 608.

Apartament de LUX , Baneasa - Herastrau,
650E,tel: 0770 325 314,0770 325 314.

titan,apartament modern , liber metrou 4
minute,tel: 360E,tel: 0775 642 816.

2 Camere decomandate, Intre Lacuri,
400E,tel: 0770 929 273.

Apartament 2 camere Muncii/Baba Novac,
450E,tel: 0745 103 564.

Apartament ultra modern 2 camere The
Park/Brancoveanu, 550E,TEL: 0737 154
926.

TEI  CAMERE

Proprietar inchir iez apartament 3
camerea-Militari, 350E,tel: 0748 565 997.

Apartament 3 camere - 4 City North, zona
Pipera, 800E,tel: 0762 616 035.

Apartament modern mobilat Herastrau
Lukoil, 1 100E,tel:4073 017 7268.

Ap 3 camere mobilat lux Baneasa - vis a vis
Phoenicia Grand Hotel, 800E,tel:074 125
4459.

Apartament Lux Ultracentral Piata
Universitatii liber, 927E,tel: 0747 833 041

BURSA AUTO

VANZARI
AUTO STRAINE

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

Vw Golf 7 1.6 TDI Blue Motion Inm Ro Unic
7 990 € 0766 258 319

BMW Seria 5 Proprietar unic, revizie la zi, se
accepta orice test.7 590 € 0746472787

Opel Meriva b 2013. vand opel meriva clasa
b, autoturism de familie, in stare foarte buna.
diesel euro 5, motor 1.7 cdti fabricatie 2013
4150 euro 0722703110

Peugeot Expert, an 2018. vand peugeot
expert,1,6 blue hdi 5 290 EUR 0744877108

BMW 320D M pachet 2010 automat 184 CP
7999€ Negociabil 0724 803 747

BMW X6 M performance 2011 euro 5 8+1
viteze 19 500 € Negociabil 0725 541 652

Volkswagen Passat 1.4 TSI 122CP /
Automat DSG / ParkAssist 8 490 € 0722 599
947

BMW Seria 2 BMW Seria 2 Coupe 220D
(F22) M Sport / Harman Kardon / Trapa 18
999 € 0767338866

Bmw x6 306hp Trapã, 4x4 biturbo.16 800 €
0731 696 094

Fiat 500, 2008, Benzina, Manual. 4 600 €
0733 161 668

Opel Astra Inovation 2012 Euro5 1.7 CDTI 4
600 € 0724 058 111

Audi A5 Audi A5 2.0 TDI 143 CP 2011
EURO 5 Navi, Piele, Bi Xenon 9 990 €
0751750675

Vand Vw Tiguan 2010 4x4 7 802 € 0756 143
575

Mini Cooper Countryman Chrome 2013 5
locuri 7 500 € 0740 203 075

Mercedes-Benz GLE GLE 300d 4M AMG,
15.12.2019, Posibilitate leasing SRL sau
PFA 67 826 € 0770452908

Opel Astra H 1.7 cdti 125 cp 3 400 € 0722
313 580

Mercedes-Benz C C 220 / 2008 / 2,2 CDI /
170 CP / Persoana Fizica / Panoramic 8 000
€ 0765635628

Suzuki SX4, unic proprietar, 145.000 km 4
300 € 0728 228 058

Renault Megane Cabriolet Karman 3 200 €
0743 133 185

VW JETTA an 2006/ 1.9tdi-105cp/Navi
Mare/FULL/Nr.Roºii 3 Luni Scoase 3 900 €
0752 472 630

Citroen Jumpy 2.0 BlueHDI/2018/ 150cp/6
locuri 17 990 € 0761 753 205

Volkswagen Passat Volkswagen Passat
1,6 benzinã 102 PS 2 100 € 0728855811

Alfa Romeo 159 ALFA ROMEO 159 * an
2008 * 1.9 JTD Diesel * Euro 4 0765525990

Mercedes Sprinter 313 5 000 € 07493
27640

Volkswagen Tiguan VW TIGUAN 2.0 TDI
4Motion,an2012, Cut ie
Automata,Euro5,km180000 11 300 €
0731079428

Renault Megane 2 /1.9 DCI /NAVI \PANO/ 2
499 € 0751 543 929

Bmw 520D E60 163 CP Euro 4 2007 5 200 €
0727 128 595

VW GOLF 5 1,6 FSI Confortline 3 200 €
0723 174 274

Suzuki Grand Vitara,Limited, 2.0 Diesel,
4x4, Posibilitate de rate 5 190 € 0752 911
372

Audi A4 B8 2.0 diese-Automat/ Accept
schimburi 7 500 € 074 4299117

Hyundai Santa Fe Hyundai Santa Fe AWD
Premium Infinity Ventilat 360 FaceLift 17
850 € 0755 232 457

Volkswagen Passat b6, 2006 3 500 € 0761
327 209

Opel Vivaro culoare neagra dizel 0759 558
456

BMW Seria 3 Vamd BMW 320 sau schimb
cu rulota 4 900 € 0738 524 785

Golf 4 2.3 v5 4motion 2 500 € 0734 280 734

Volkswagen Golf VW GOLF VII COMBI,
inmatriculata in Romania in 2017, din
Germania 8 990 € 0759042662

Skoda Octavia VRS Euro 57 699 € 0754
050 766

Ford Focus automat 2.0 diesel 5 150 € 0747
444 306

Skoda Roomster 1.6TDI Family
CLIMATRONIC-EURO5-MOD.2013 5 277 €
0747 278 783

BMW X5 F15 schimb / variante 24 000 €
0745 766 979

Smart forfour 1.5 cdi, 70kw, an 2004, euro4
2 400 € 0748 861 715

BMW 520D-02/2011-2.0 D-183 cp-RATE
0% avans,navi,euro 5,manual,xenon 8 590
€ 0720 788 488

BMW 520 f10 euro 6 facelift 2014 M pack
km absolut reali dovedibili 13 650 € 0752
918 830

Volskwagen Golf 7, an 2014, 1,6 TDI, 110
cp, Euro 6 0745 205 138

Skoda Octavia Scout 2.0/184 CP DSG
Euro6 Navi Bi-Xenon 11 990 € 0729 544 882

Fiat Punto 2006 1.4 benzinã 1 500 €
0751266128

BMW Seria 5 - 530GT F07 12 250 € 0720
693 774

AUTO ROMANESTI

Dacia Duster Black Edition, 4x4, Euro6, 1.5
dci (NU dorim schimburi) 8 980 € 0742 480
822

Dacia Duster ,1.5 dci ,110 CP ,4X4,2014 6
650 € 0769 257 922

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

SERVICII PARTICULARI

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

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

COLEGIUL NAÞIONAL”MIHAI EMINESCU”
BUZÃU cu sediul în Buzãu, Str. Tran-
silvaniei, nr. 134, judeþul Buzãu,organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiilor con-
tractuale vacante pe perioadã nedeter-
minatã a urmãtoarelor posturi: 5 posturi
îngrijitor curãþenie cu normã întreagã; 1 post
îngrijitor curãþenie cu jumãtate de normã ºi 1
post electrician-muncitor calificat- cu normã
întreagã. Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba practicã în data de 05.10.2020, ora
9:00; - Proba interviu în data de 06.10.2020
ora 9:00. Condiþiile generale de participare
la concurs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã 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. Condiþii le
specifice îngrijitor: - Sã fi absolvit studii
minime obligatorii; - Apt medical pentru
postul de îngrijitor; - Sã nu aibã antecedente
penale; - Vechime - nu este necesarã.
Condiþiile specifice electrician(muncitor
cal i f icat): - studi i minime - ºcoala
profesionalã/liceu; - vechime – minim 5 ani. -
Apt medical pentru postul de electrician ºi
pentru lucrul la înãlþime; -Sã nu aibã
antecedente penale; -Cunoºtinþe de
legislaþie specifice locului de muncã;
-Cunoºtinþe în domeniul Sãnãtãþii ºi
Securitãþii în Muncã ºi PSI. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Colegiului Naþional
”Mihai Eminescu” Buzãu, începând cu data
de 12.09.2020. Relaþii suplimentare la sediul
Colegiului Naþional ”Mihai Eminescu”
Buzãu, Str. Transilvaniei nr.134, sau la
telefon 0238 / 720278, e-mail –
seminescus@yahoo.com. DIRECTOR,
Prof. CAMELIA VOICU. *

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:Denumire-3 posturi de
muncitor calificat (lãcãtuº mecanic), vacant,
perioada nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
studii medii, certificat de calificare în
meseria de lãcãtuº;-vechimea în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-experienþã în domeniu minim 1 an;
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului: 05.10.2020, str. Memorandumului
nr. 28, ora 8.00, sala 120. -Proba
scrisã-05.10.2020, str. Memorandumului nr.
28, ora 8.00, sala 120;-Interviul-05.10.2020,
str. Memorandumului nr. 28, ora 11.00, 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 adresa de
e-mail: resurse.umane@staff.utcluj.ro. Date
contact: tel. 0264202330, email:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. *

GRÃDINIÞA Nr.2 Voluntari, cu sediul în
Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.100,
jud.Ilfov, 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-îngrijitoare, post
vacant, contractual, pe perioadã ne-
determinatã. Condiþii specifice de parti-
cipare la concurs:-nivelul studiilor- generale;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-Proba
scrisã-05.10.2020, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-Proba interviu-06.10.2020, 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:
Petrache Lucretia Mirela, tel.0757013893. *

COLEGIUL Naþional ,,Inochentie Micu
Clain”, cu sediul în Blaj, str.Simipon
Bãrnuþiu, nr. 2, judeþul 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- îngrijitor-
0,5 post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-5 ani. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-Proba
practicã-05.10.2020, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-Proba interviu-06.10.2020, 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.0258711208. *

LICEUL cu Program Sportiv, cu sediul în
Bistriþa, Calea Moldovei nr.18, jud.Bistriþa-
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-ºofer-post contractual
vacant perioadã nedeterminatã.Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-liceale, finalizate cu diplomã de
bacalaureat;-sã deþinã permis de conducere
categoria CDE;-atestat profesional pentru
transport personae intern ºi international;
-vechimea în specialitate-5 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-Proba
scrisã-05.10.2020, ora 9.00, la sediul
unitãþii;-Interviul-05.10.2020 ora 13.00, la
sediul unitãþii.Data limitã pânã când
candidaþii vor depune dosarul de concurs
este 25.09.2020, la sediul din Bistriþa, Calea
Moldovei nr.18. Persoana de contact:
Brînduºã Mãrioara-secretarul Comisiei de
concurs, tel.0263/215189,0757809400. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Camil
Ressu Galaþi, cu sediul în Galaþi, str.Camil
Ressu nr.5-9, 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-îngrijitoare
copii grãdiniþa, 1 post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã;
-cursul de igienã avizat de D.S.P. constituie
avantaj;-disponibilitate la timp de lucru
prelungit;-abil itati de comunicare ºi
relationare;-disponibilitatea de a lucra în 2
(douã) schimburi. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: Proba scrisã-
05.10.2020,ora 10.00, la sediul instituþiei;
-Proba practicã-06.10.2020,ora 10.00, la
sediul instituþiei;-Proba interviu-06.10.2020,
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.0236423914 sau la sediul
instituþiei. *

UNIVERSITATEA de Medicinã ºi Farmacie
,,Iuliu Haþieganu”, cu sediul în municipiul
Cluj-Napoca, str.Victor Babeº nr.8, 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-adminis-
trator patrimoniu, studii superioare, grad
profesional I, la Serviciul Tehnic, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs: -absolvent/ã de
studii superioare tehnice-specializarea
Inginer construcþii civile, industriale ºi
agricole, absolvite cu diplomã de licenþã
emisã de o universitate acreditatã;
-seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate,
autocontrol; -experienþã în supraveghere
lucrãri, devize de lucrãri de minim 5 ani
(experienþa va fi doveditã prin adeverinþe/
înscrisuri emise de angajatorii la care
candidatul a prestat muncã în acest
domeniu);-cunoºt inþe de operare
PC;-abilitãþi de comunicare, corectitudine,
profesionalism, loialitate, punctualitate;
-comportament adecvat, disponibilitate de a
lucra în echipã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-probã scrisã-
05.10.2020, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-Proba de interviu-07.10.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei; Concursul se va
organiza la sediul universitãþii, str.Victor
Babeº nr.8, Cluj-Napoca. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare, respectiv 25.09.2020, în intervalul
orar 8.30-15.30, la sediul universitãþii. Date
de contact: Direcþia Resurse Umane,
str.Victor Babeº nr.8, et.2, cam.209. Relaþii
suplimentare se pot obþine la nr. de
tel.0264-597256, int.2164 ºi pe site-ul
www.umfcluj.ro. *

ªCOALA Gimnazialã Niculeºti, cu sediul în
Niculeºti, str. Principalã nr.265, judeþul
Dâmboviþa, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-responsabil activitãþi
extracurriculare ºi dezvoltare personalã, în
cadrul Proiectului POCU-Steps-Susþinerea
Transversalã a Educaþiei Preºcolarilor ºi
ªcolarilor, post vacant,contractual, pe
perioadã determinatã;-animator socio-

educativ grãdiniþã, în cadrul Proiectului
POCU-Steps-Susþinerea Transversalã a
Educaþiei Preºcolarilor ºi ªcolarilor, post
vacant, contractual, pe perioadã deter-
minatã. 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 interviu
(probã unicã)-în data de 05.10.2020, 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:
ªcoala Gimnazialã Niculeºti, comuna Nicu-
leºti, str.Principalã nr.265, jud.Dâmboviþa,
tel.0212670753,0749119039. *

DIRECÞIA Judeþeanã de Stat ist icã
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva,
str.Avram Iancu, bl.H1, parter, jud.
Hunedoara, 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-1 expert I post vacant
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul: ºtiinþe sociale, ºtiinþe inginereºti,
matematicã ºi ºtiinþele naturii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani expert I. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-5.10.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-8.10.2020, ora 10.00, la
sediul instituþieiData limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact: Henþ
Marioara, tel.0786199393. *

UNIVERSITATEA Tehnicã din Cluj-
Napoca- Centrul Universitar Nord, cu sediul
în Baia Mare, strada V.Babeº nr.62A,
jud.Maramureº, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual vacant temporar, aprobat prin
H.G. nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014.Denumirea postului-
secretar facultate, duratã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare,
cunoºtinþe limba englezã ºi calculator.
-vechime-minim 5 ani în activitatea de
secretariat în unitate de învãþãmânt.Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-Proba scrisã-data 06.10.2020, ora 10.00, la
sediul instituþiei;-Proba practicã la calcula-
tor- data 08.10.2020, ora 11.00, la sediul
instituþiei;-Proba interviu în limba românã ºi
în limba englezã-data 12.10.2020, ora
12.00, la sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 18.09.2020, ora
14.00, la Biroul Personal-Salarizare,
tel.02642022968. *

ÎN temeiul art.11, alin.(3) din Codul studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin
H.G.nr.681/2011, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.551 din data
de 3 august 2011, Universitatea Tehnicã din
Cluj-Napoca anunþã organizarea

concursului public pentru ocuparea postului
de director al Consiliului pentru Studii
Universitare de Doctorat (CSUD) pentru
mandatul 2020-2024. Concursul se va
desfãºura în data de 20.11.2020 la sediul
Rectoratului Universitãþii Tehnice din
Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului nr.28, astfel: a)analiza
dosarelor candidaþilor, ora 9.00; b)interviu
pe baza programelor manageriale depuse
de candidaþi, ora 11.00. Modalitatea
concretã de desfãºurare a concursului
(online sau onsite) se va afiºa cu o
sãptãmânã înainte de data programatã a
concursului ºi se va publica pe site-ul
http://www.utcluj.ro/. La concursul pentru
ocuparea postului de director al CSUD se
pot înscrie numai persoane care au dreptul
de a conduce doctorate ºi care îndeplinesc
standardele minimale ºi obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, care sunt
în vigoare la data publicãrii prezentului anunþ
în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Candidaturile se depun pânã la data de
11.11.2020, la Registratura Rectoratului
Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca,
situatã în Cluj-Napoca, str.Memorandu-
mului nr.28, jud.Cluj. Metodologia ºi
condiþiile de concurs se publicã la adresa de
Internet http://www.utcluj.ro/ iar relaþii
suplimentare se obþin la tel.+40-264-202202
ºi prin e-mail, la adresa: Vasile.Topa@
et.utcluj.ro. *

DIRECÞIA JUDEÞEANÃ DE STATISTICÃ
Nr. 2641 din 1 septembrie 2020 BOTOªANI
B-dul M. Eminescu, nr. 46 Botoºani ANUNÞ
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Botoºani
organizeazã concurs, în baza HG 286/2011
actualizatã, la sediul din municipiul
Botoºani, B-dul M. Eminescu, nr. 46, judeþul
Botoºani, în data de 5 octombrie 2020, ora
9.00 proba scrisã ºi 8 octombrie 2020, ora
09.00 interviul, pentru ocuparea a 4 posturi
contractuale vacante, pe perioadã
determinatã, în cadrul Grantului Eurostat nr.
2019.02012 – RGA 2020 1. 2 posturi -
Expert Debutant Condiþii specifice: - studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul: ºtiinþe sociale,
ºtiinþe inginereºti, matematicã ºi ºtiinþele
naturii - vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei: nu este cazul -
cunoaºterea reglementãrilor naþionale ºi
internaþionale în domeniul statisticii
agriculturii - cunoºtinþe operare PC desktop
ºi tablete - disponibilitate de a se deplasa pe
teren 2. 2 posturi – Referent IA Condiþii
specifice: - studii medii liceale absolvite cu
diplomã de bacalaureat - vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei: 6 ani ºi 6 luni - cunoaºterea
reglementãrilor naþionale ºi internaþionale în
domeniul statisticii agriculturii - cunoºtinþe
operare PC desktop ºi tablete -
disponibilitate de a se deplasa pe teren
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul DJS Botoºani, în termen de 10 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ, în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia stabilitã
se afiºeazã la sediul DJS Botoºani. Relaþii
suplimentare se pot obþine de la sediul DJS

Botoºani ºi la telefon 0231539868.
DIRECTOR EXECUTIV, Valentin POPA. *
COLEGIUL Naþional „Emil Racoviþã” Iaºi
organizeazã concurs, în baza HG 286/2011
ºi HG 1027/2014, la sediul unitãþii din Aleea
Nicolina nr. 4, judeþul Iaºi, în data de
05.10.2020, ora 10.00 proba practicã ºi ora
12.00 interviul, pentru ocuparea postului
contractual vacant de: îngrijitor. Condiþii de
part ic ipare: - nivelul studi i lor :
medii/generale; - vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului: minim 5
ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Colegiului Naþional „Emil
Racoviþã” din Iaºi, Aleea Nicolina nr. 4, în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a. Condiþiile
de participare la concurs ºi bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul din Aleea
Nicolina nr.4. Relaþii suplimentare se pot
obþine de la sediul Colegiului Naþional „Emil
Racoviþã” ºi la telefon 0232234272. *
ANUNÞ PRIVIND SELECÞIA PENTRU
POSTURILE DE DIRECTOR GENERAL LA
COMPANIA NAÞIONALÃ A CAZANELOR,
INSTALAÞIILOR DE RIDICAT ªI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A,
Compania Naþionalã a Cazanelor,
Instalaþiilor de Ridicat ºi Recipientelor sub
Presiune S.A, aflatã în coordonarea
Ministerului Economiei, Energiei ºi Mediului
de Afaceri, organizeazã concurs pentru
selecþia candidaþilor pentru postul de
director general, pentru o perioadã de 4 ani.
Procedura de selecþie cuprinde urmãtoarele
etape succesive: Etapa I – selecþia
dosarelor candidaþilor – interviul de analizã,
etapa a II-a – interviul final ºi analiza
declaraþiei de intenþie, pentru candidaþii
declaraþi “admiºi” dupã etapa I. Condiþii
obligatorii de participare: DIRECTOR
GENERAL 1. Studii superioare finalizate, cu
diplomã de licenþã, in domeniile: economic,
juridic, tehnic. 2. Experienþã profesionalã
generalã de minim 10 ani; 3. Experienþã
profesionalã de minim 4 ani, pe un post de
conducere/administrarea unei/unor
societãþi comerciale, regiilor autonome sau
a altor entitãþi din sectorul public sau privat;
4. Experienþã profesionalã în manage-
mentul ºi gestionarea unei/unor societãþi
comerciale, regiilor autonome sau a altor
entitãþi din sectorul public sau privat, de
interes naþional; 5. Experienþã profesionalã
în managementul ºi gestionarea unei/unor
societãþi comerciale, regiilor autonome sau
a altor entitãþi din sectorul public sau privat,
de siguranþã naþionalã; 6. Sã nu fi fost
condamnat definitiv pentru infracþiuni legate
de conduita profesionala (gest iune
frauduloasã, abuz în serviciu, fals, uz de
fals, delapidare etc.); 7. Fãrã înscrisuri în
cazierele judiciar ºi fiscal; 8. Stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eliberatã de
cãtre medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate. Dosarele de participare
vor conþine în mod obligatoriu, cel puþin,
urmãtoarele documente: 1. Curriculum
Vitae – model european; 2. Copie act de
identitate; 3. Copie documente care atestã
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VANZARI
DIVERSE

VICNEL SRL, Bucureºti, sector 1, str G-ral
Berthlot , nr.27, CUI 2795426, J40
/1774/1992. Firmã în perioadã de observaþie
cf sentinþei Civile nr.4683/09.09.2019,
publicatã în BPI nr.17526/20.09.2019, dosar
14778/3/2018, Tribunalul Bucureºti, Sectia
a VII-a Civilã. Anunþ de vânzare auto: nr.crt.;
nume; Serie ºasiu; an fabr.; preþ vz.euro de
la. 1; Toyota Rav 4; JTMBB31V906083746;
2008; 6.500.0. 2; Mercedes Benz E320;
WDB1240521CO11767; 1993; 18.000.0. 3;
Volkswagen Beetle; WVWZZZ9CZ1M
750042; 2001; 50,000.0. 4; Ford Focus 2,0
RS; WFOBXXGCDB2G49891; 2002;
15,000.0. 5; Smart For Two Cabrio;
WME4504321J117562; 2004; 6,000.0. 6;
Smart For Two Cabrio; WME4504321J
154811; 2004; 6,000.0. 7; Mercedes Benz G
400 CDI; WDB4633091X126908; 2001;
45,000.0. 8; Toyota Land Cruiser 4,2 TDI;
JTEHCO5J204009556; 2001; 15,000.0. 9;
Volvo 850 T5 Combi; YV1LW5702R
2017810; 1994; 1,500.0. 10; Mercedes
Benz E 320 Cabrio; WDB1240661C
1655008; 1994; 12,000.0. 11; Volkswagen
Golf; WVWZZZ1JZ4D011693; 2004;
8,000.0. 12; Mercedes Benz Sprinter;
WD9036631R933702; 2006; 7,000.0. 13;
Dacia; UU1LSDABH34877524; 2005;
2,000.0. 14; Aro 244; UU3APOAD4T
1223009; 1996; 20,000.0. 15; motocicletã
Gas Gas; VTRPP2500E0640655; 2004;
2,500.0. 16; Derbi; VTHPR1A1A5G230466;
2005; 510.0. 17; motocicletã Derbi Senda
125; VTHSC1B1A511292145; 2005;
2,500.0. 18; motocicletã Bmw C1;
WB10192AAX1YB00441; 2001; 2,500.0. În
aceste preþuri nu este inclus tva. Închiriere
imobile: nr.crt; Denumire; preþ închiriere
euro de la/lunã. 1; Vilã Bradul-Neptun;
10,000. 2; Sediu Berthlot, nr.27; 2,500. 3;
Ap.Braºov, Complex Bellevue; 700. Ofertele
se trimit pe email: buharu@bitm.ro ºi telefon
0769.423.745. Aministrator special Buharu
Mihaela Dorina. *

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
Ideal Insolv SPRL ,in calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC ZONA EURO
CONSTRUCT SRL în baza Legi i
nr.85/2014, notificã : -Deschiderea
procedurii simplificate a falimentului
împotriva debitoarei cu sediul în loc.
Târnava, str. Libertãþi i, nr. 60, jud.
Sibiu.conform Sentinþei nr. 234/05.08.2020,
pronunþatã de Tribunalul Sibiu în dosar nr.
3424/85/2019, cu urmãtoarele termene
l imitã: -pentru depunerea cereri lor
suplimentare de creanþe la : 18.09.2020
-pentru verificarea creantelor si întocmirea
tabelului suplimentar de creanþe :
19.10.2020 -pentru intocmirea definitiv
consolidat al creanþelor: 18.11.2020 - pentru
soluþionarea eventualelor contestaþii în
ºedinþã publicã : 02.12.2020

ANUNT privind lansarea Ofertei Publice de
Cumparare a act iuni lor emise de
SIMBETON S.A. la pretul de 0,2128 lei/
act iune Decizia ASF nr. 1074 din
09.09.2020 1. Numele si sediul societatii
vizate Emitentul - SIMBETON SA este o
societate pe actiuni, inregistrata la ONRC
Bucuresti, sub nr. J5/78/2001, CUI
13704180, cu sediul social in Str. Uzinelor
nr. 12, Oradea, Jud. Bihor. Obiectul principal
de activitate: Fabricarea produselor din
beton pentru constructii, Cod CAEN 2361.
Capitalul social al Emitentului este de
3.674.200,50 lei, impartit in 36.742.005
actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei,
f iecare conferind drepturi egale. 2.

Numele/denumirea, domicil iul/sediul
ofertantului Ofertantul este MACON SRL,
persoana juridica romana, identificata cu
CUI 18991933, inregistrata la ORC cu nr.
J20/889/2007, cu sediul in Mun. Deva, Sos.
Hunedoarei nr. 1-3, Sat Cristur, Jud.
Hunedoara. 3. Numarul, procentul si clasa
de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si
pretul oferit MACON SRL in calitate de
Ofertant doreste sa achizitioneze un numar
de 1.816.057 actiuni SIMBETON SA care
sunt in circulatie si nu sunt detinute de catre
acesta, reprezentand 4,9427% din actiunile
comune, nominative, liber tranzactionabile.
In cazul in care toate actiunile obiect al
ofertei vor fi achizitionate de Ofertant,
acesta va detine un numar de 36.742.005
actiuni, reprezentand 100% din capitalul
social al Emitentului. Pretul oferit este de
0,2128 lei/act iune. 4. Denumirea
Intermediarului ofertei Intermediarul ofertei
publice este SSIF PRIME TRANSACTION
SA, persoana juridica romana, inregistrata
la ONRC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997,
CUI 9427502, cu sediul in Str. Caloian
Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti,
Romania, telefon: 021/322.46.14; fax
021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro ,
autorizata de catre CNVM/ASF prin Decizia
nr. 1841/17.06.2003. 5. Numarul de actiuni
emise de societatea vizata care sunt
detinute de ofertant si de grupul de persoane
cu care actioneaza în mod concertat
Ofertantul detine 34.925.948 actiuni
reprezentand 95,0573% din capitalul social
al Emitentului. 6. Declaratie cu privire la
faptul ca a fost întocmit un Document de
Oferta si locurile unde poate fi obtinut
MACON SRL, prin dna. Mataca Veronica, in
calitate de Ofertant, declara ca s-a intocmit
un Document de Oferta Publica de
Cumparare, care este pus la dispozitia
actionarilor in mod gratuit, conform
prevederilor ASF, atat pe suport de hartie, la
sediul Intermediarului Ofertei (Bucuresti,
sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, tel.
021/322.46.14 – 0749.044.044, fax.
021/321.59.81), cat si in format electronic pe
site-ul Intermediarului www.primet.ro si pe
site-ul Bursei de Valori Bucurest i
www.bvb.ro. 7. Daca documentul de oferta
este disponibil în forma tiparita, locurile si
perioada de timp în care forma tiparita a
acestuia este disponibila pentru public
Documentul de Oferta Publica poate fi
obtinut de catre un actionar in mod gratuit,
pe suport de hartie la sediul Intermediarului -
SSIF Prime Transaction SA (Bucuresti,
sector 3, Str. Caloian Judetul nr. 22, tel.
021/322.46.14 – 0749.044.044, fax.
021/321.59.81) si este diponibil publicului
incepand cu data publicarii anuntului de
oferta publica, pe toata perioada derularii
Ofertei Publice de Cumparare. 8. În situaþia
în care documentul de ofertã a fost publicat
prin utilizarea mijloacelor electronice,
locurile în care se pot adresa investitorii
pentru a obþine un exemplar al acestuia în
formã tipãritã. Documentul de Oferta va fi
accesibil investitorilor si in format electronic,
pe pagina de internet a Intermediarului
Ofertei www.primet.ro si pe pagina de
internet a Bursei de Valori Bucuresti
www.bvb.ro . 9. Perioada de derulare a
ofertei publice Oferta Publica de Cumparare
a SIMBETON SA, aprobata de catre ASF in
baza Deciziei nr. 1074/09.09.2020, se
desfasoara, cu folosirea exclusiva a
sistemului de tranzactionare al Bursei de
Valori Bucuresti – piata ofertelor publice, la
sediul SSIF Prime Transaction SA,
incepand din 16.09.2020 pana in
29.09.2020, in zilele lucratoare de luni pana
vineri, intre orele 0900 - 1800, cu exceptia
ultimei zile lucratoare de derulare cand
programul va fi 0900 - 1400 sau la sediile
oricarui Intermediar autorizat de ASF care a
transmis catre Intermediarul Ofertei (SSIF
Prime Transaction SA) angajamentul privind
respectarea conditiilor dederulare a Ofertei,
precum si a prevederilor inscrise in
Documentul de Oferta aprobat de catre
ASF, in zilele lucratoare de luni pana vineri,
intre orele 900 - 1700, iar in ultima zi
lucratoare de derulare intre 900 - 1400.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 10
zile lucratoare de la data initierii ofertei
publice, putand fi extinsa de catre Ofertant
cu aprobarea prealabila a ASF. Prezenta
Oferta este irevocabila pe intreaga perioada
de derulare a acesteia. Orice modificare a
termenilor Ofertei se va publica in aceleasi

conditii ca si anuntul privind lansarea ofertei.
La data expirarii valabilitatii sale, oferta
devine caduca. Subscrierile realizate de
actionari in cadrul acestei oferte nu pot fi
revocate. Oferta Publica de Cumparare
poate fi initiata dupa publicarea anuntului de
oferta intr-un ziar tiparit de informare
financiara de raspandire nationala, intr-un
ziar local din raza administrativ – teritoriala a
emitentului (tiparit sau on-line), precum si
dupa publicarea documentului de oferta pe
site-ul Intermediarului , la adresa
www.primet.ro si pe site-ul BVB, la adresa
www.bvb.ro. VIZA DE APROBARE
APLICATA PE DOCUMENTUL DE
OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE
GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O
ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU
PRIVIRE LA OPORTUNITATEA,
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE,
PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE
LE-AR PUTEA PREZENTA TRAN-
ZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEP-
TAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL
DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE
APROBARE CERTIFICA NUMAI REGU-
LARITATEA DOCUMENTULUI DE
OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR
LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN
APLICAREA ACESTEIA. OFERTANT,
INTERMEDIAR, MACON SRL PRIME
TRANSACTION SA Admninistrator
Presedinte/Director General Mataca
Veronica Uleia Ionel. *

„ANUNÞ public privind depunerea solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
PENITENCIARUL BAIA MARE, cu sediul în
oraºul Baia Sprie, loc. Tãuþii de Sus str.
Forestierului, nr. 217, judeþul Maramureº,
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “COMPLEX COREC-
ÞIONAL – PENITENCIARUL BAIA MARE”
propus a fi amplasat în oraºul Baia Sprie,
loc. Tãuþii de Sus str. Forestierului, nr. 217,
judeþul Maramureº. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Maramureº, din localitatea Baia Mare,
str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi intre orele
8 -1630 ºi vineri între orele 8 -1400, ºi la
sediul beneficiarului. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Maramureº.” *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL,
desemnatã lichidator judiciar prin sentinþa
nr.332/F/02.09.2020 în dosarul nr.11314/
97/2012 privind pe SC CRISTIAN COM
TOUR SRL –în faliment cu sediul în Haþeg,
str. Libertãþii, nr.25, jud. Hunedoara,
înregistratã la O.R.C. Hunedoara sub nr.
J20/934/2005, cod de identificare fiscalã
17641689 NOTIFICÃ deschiderea
procedurii falimentului ºi eventualii creditori
ai societãþii debitoare în vederea înregistrãrii
creanþelor nãscute în perioada
27.12.2012–02.09.2020 pânã în data de
16.10.2020 la sediul lichidatorului judiciar în
Orãºtie, str. N. Bãlcescu, nr.4, jud.
Hunedoara ºi la Registratura Tribunalului
Hunedoara. Termenul pentru întocmirea
tabelului suplimentar al creanþelor este
13.11.2020, iar termenul limitã pentru
întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv
consolidat al creanþelor este 11.12.2020. *

PECUNIA I.P.U.R.L. reprezentata prin
asociat unic FLORICA CRETU, in calitate de
lichidator judiciar al M & C STAR EXIM SRL,
conform incheierii de sedinta din data de
04.09.2020, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
19965/3/2020, notifica intrarea in faliment
prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 a M & C STAR EXIM SRL
cu sediul in Bucureºti Sectorul 2, Strada
LÃPTARI TEI, Nr. 14, CAMERA 1, Bloc B4,
Scara 4, Etaj 4, Ap. 219, avand CUI
4217887, nr. de ordine in registrul
comertului J40/15976/1993. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva M & C STAR EXIM SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti –
Sectia a VII a Civilã, cu referire la dosarul nr.
19965/3/2020, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor 19.10.2020; b)
termenul de intocmire a tabelului preliminar
de creante 29.10.2020 c) termenul de
intocmire a tabelului definitiv consolidat la
23.11.2020; d) data primei sedinte a
Adunarii creditorilor 03.11.2020, ora 15.00.
Nedepunerea declaraþiei de creanþa la

termenul fixat este sancþionata conform
art.114 din Legea nr.85/2014. *
COMUNICAT privind disponibilitatea
raportului semestr ial Preºedintele
Consiliului de administraþie al societãþii
METALUL MESA S.A., cu sediul social în
Salonta, str. Gestului nr. 5, jud. Bihor,
înregistratã la O.R.C. Bihor sub nr. J05/183/
1991, C.I.F. RO94595, prin prezentul comu-
nicat informeazã cã raportul semestrial
aferent perioadei 01.01.2020-30.06.2020
este disponibil pe site-ul www.tctrust.ro,
secþiunea Informari – Raportari Financiare.
Preºedintele Consiliului de Administraþie,
Nan Sajti Daniel. *
ALFA INSOLV I.P.U.R.L, administrator
judiciar al S.C. VASY DUMFOREST S.R.L.
cu sediul în sat Varatec, com. Agapia, jud.
Neamt, notifica deschiderea procedurii
generale de insolvenþã împotriva debitorului
S.C. VASY DUMFOREST S.R.L, prin
Hotãrârea civilã din 04.09.2020 pronunþatã
de Tribunalul Neamt, secþia a II-a civilã, în
dosarul nr.1127/103/2020.Termenul limita
pentru depunerea creantelor este
15.10.2020.Termenul limitã pentru întoc-
mirea tabelului preliminar al creanþelor este
29.10.2020.Termenul pentru întocmirea
tabelului definitiv al creanþelor este 17.12.
2020.Termen pentru continuarea procedurii
03.12.2020, ora 9,00. Informatii la telefon
0729/021.922, e-mail alfainsolvipurl@
gmail.com. *
SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII
SPRL, reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, in calitate
de l ichidator judiciar al INSOLV
CONSILIERE S.R.L., desemnat prin
sentinta civi la nr.3193 din data de
08.09.2020 in dosar nr. 17037/3/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti– Sectia a
VII-a Civilã, notifica deschiderea falimentului
prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 fata de INSOLV
CONSILIERE S.R.L. cu sediul in Bucureºti
Sectorul 2, ªoseaua Mihai Bravu, Nr.
123-135, Bloc D11, Scara B, Etaj 1, Ap. 4,
avand CUI 37414826 si J40/5531/2017.
Persoanele f iz ice si jur idice care
inregistreaza un drept de creanta INSOLV
CONSILIERE S.R.L. vor formula declaratie
de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tibunalului Bucuresti– Sectia a VII-a Civilã,
cu referire la dosarul nr. 17037/3/2020, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea opozitiilor 15 zile de la
notificare ;b) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 20.10.2020; c)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului
prel iminar de creante 27.10.2020
d)termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat la 10.11.2020 e)
data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 29.10.2020, ora 12.00 ;f)
Adunara Generala a Asociatilor INSOLV
CONSILIERE S.R.L.va avea loc la data de
17.09.2020, ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar, cu unic punct in ordinea de zi
„Desemnarea administratorului special”.
Nedepunerea declaraþiei de creanþa la
termenul fixat este sancþionata conform
art.114 din Legea nr.85/2014. *
CII Constantin Valerica, in calitate de
l ichidator judiciar al SC AGISTER
CONSULTING SRL, notifica intrarea
debitorului in faliment prin procedura
simplificata,avand in vedere ca a fost
aprobat raportul administratorului judiciar
CII CONSTANTIN VALERICA prin care s-a
propus intrarea debitorului in faliment,
conform Sentintei nr.410/03.09.2020,
pronuntata de Tribunalul Prahova in dosar
nr.1188/105/2020. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

LICITATII
EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al
Vulcan S.A. - organizeaza in data de
15.09.2020, la sediul sau din Bucuresti, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5,
licitatie publica ascendenta cu strigare,

avand ca obiect vanzarea in bloc a
urmatoarelor bunuri imobile si imobilizari
necorporale: 1.Hale, cladiri si teren cu
destinatie industriala, aflate pe platforma
Vulcan SA, situata in Bucuresti, Sector 4, str.
Dumitru Brumarescu, nr 15, licitatia va avea
loc in data de 15.09.2020, ora 12, la pretul de
pornire de 13.189.982 euro exclusiv TVA.
Nr. crt. Tip cladire Nr. cadastral/nr. inventar
Tip Suprafata totala construita/Descriere 1
Hala S8+teren aferent 219796 Hala
industriala 26.205 mp 2 Hala S9+teren
aferent 219797 Hala industriala 24.388 mp 3
Hala S5+teren aferent 219794 Hala
industr iala 63.186 mp 4 Magazie
centrala+teren aferent 219793 Hala
industriala 4.510 mp 5 29 constructii
industriale+teren aferent 232639 Constructii
industriale 59.952 mp 6 30 constructii
industriale+teren aferent 232640 Constructii
industriale 74.753 mp 7 Poduri rulante de
interior - Instalatii industriale 47 de pozitii 8
Echipamente energetice - Instalat i i
industriale 48 de pozitii Terenul aferent
proprietatii este in suprafata totala de
252.994 mp. Bunuri imobile (ipotecate in
favoarea creditorilor conform tabelului
definitiv de creante) = 13.036.942 euro
exclusiv TVA, Bunuri mobile incluse in
constructii, dar libere de sarcini, descrise la
punctele 7 si 8 = 153.040 euro, exclusiv
TVA. 2. Imobilizari necorporale, concesiuni,
licente, marci, pentru acestea licitatia va
avea loc in data de 15.09.2020, ora 13, la
pretul de pornire de 52.240 euro exclusiv
TVA Caietul de sarcini privind conditiile de
participare la licitatie poate fi achizitionat de
la sediul Euro Insol SPRL din Bucuresti, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, in
intervalul orar 09.00 -17.00 la pretul de
10.000 lei + TVA ce se va achita in contul de
faliment al VULCAN S.A, respectiv IBAN:
RO06 RNCB 0064 0294 1064 0009, deschis
la Banca Comerciala Romana. Persoanele
interesate pot obtine informatii suplimentare
la telefoanele: 021.335.45.09 0723.737383
sau e-mail: office@euroinsol.eu. *

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al
DIOMA INTERNATIONAL EXIM S.R.L. – în
fal iment, organizeazã în data de
22.09.2020, ora 12.00, la sediul din
Bucuresti, str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 3,
sector 5, licitaþie publicã cu strigare privind
urmãtorul activ: a. Macara turn marca CIBIN
model K5509/2009, amplasatã în Bucureºti,
Bd. Ghencea nr. 134, Sector 6; la preþul de
pornire de 28.500 Euro. Preþurile nu includ
TVA. Lichidatorul judiciar invitã toate
persoanele interesate sã depunã ”Oferta de
înscriere la procedura de valorificare” la
sediul acestuia din Bucuresti, Sector 5,
Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã la data de
31.08.2020, ora 17:00. Oferta de înscriere la
procedura de valorificare va fi însoþitã de
documentele care legitimeaza persoana
juridica / fizica si reprezentantii acesteia,
precum si dovada (în original) a achitarii unei
garantii in cuantum de 10% din preþul de
pornire. Potent ial i i part ic ipanþ i au
posibilitatea sã se informeze cu privire la
active precum ºi la toate condiþiile privind
procedura de licitaþie ºi de vânzare prin
achizitionarea unui dosar de prezentare
pentru suma de 1000 RON + TVA.
Persoanele interesate pot obþine informaþii
suplimentare la telefon 0725.154.005. *

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al
DIOMA INTERNATIONAL EXIM S.R.L. – în
fal iment, organizeazã în data de
22.09.2020, ora 13.00, la sediul din
Bucuresti, str. Costache Negri, nr. 1-5, et. 3,
sector 5, licitaþie publicã cu strigare privind
urmãtorul activ imobiliar: a. Clãdire – spaþiu
comercial, cu douã nivele, suprafatã
construitã la sol 121 mp, suprafaþã
desfãºuratã 242 mp, situatã în Bucureºti,
str. Plivitului nr. 68-70, Sector 5; la preþul de
pornire de 144.800 Euro. Preþurile nu includ
TVA. Lichidatorul judiciar invitã toate
persoanele interesate sã depunã ”Oferta de
înscriere la procedura de valorificare” la
sediul acestuia din Bucuresti, Sector 5,
Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã la data de
31.08.2020, ora 17:00. Oferta de înscriere la
procedura de valorificare va fi însoþitã de
documentele care legitimeaza persoana
juridica / fizica si reprezentantii acesteia,
precum si dovada (în original) a achitarii unei
garantii in cuantum de 10% din preþul de
pornire. Potent ial i i part ic ipanþ i au
posibilitatea sã se informeze cu privire la
active precum ºi la toate condiþiile privind
procedura de licitaþie ºi de vânzare prin

achizitionarea unui dosar de prezentare
pentru suma de 3000 RON + TVA.
Persoanele interesate pot obþine informaþii
suplimentare la telefon 0725.154.005. *
S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C.
Botoºani-în faliment, vinde prin licitaþie
publicã deschisã cu strigare (Botoºani, str.1
Decembrie 48), în 23.09.2020, orele 09.00,
FERMÃ CREªTERE PUI, situatã în
Cucorãni, jud. Botoºani, compusã din: 5
hale zootehnice/buncãre, Scsol=10.465
m.p., magazie, post trafo ºi teren=25.172
m.p. Preþul=674.371 euro, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *
S.C. VALSERG S.R.L.-în faliment, vinde
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
(Botoºani, str .1 Decembrie 48), în
28.09.2020, orele 11.00, MICROFERMÃ
ZOOTEHNICÃ, în sat Lunca, jud. Suceava,
compusã din: sediu, filtru sanitar, bazin apã,
magazie furaje, halã îngrãºare porci-2 buc.,
utilitãþi. Preþul=1.289.799 lei, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *
INSOLVENÞA SM SPRL Filiala Bucureºti
notificã deschiderea procedurii generale de
insolvenþã faþã de Soc IDS Union SRL, în
insolvenþã / in insolvency / en procedure
collective, CUI 24844490 având sediul
social în mun. Roºiorii de Vede, str.
Rahovei, nr. 102-103, parter, jud. Teleor-
man, numãr de ordine în Registrul
Comerþului J34/524/2009, Dosar 669/87/
2020 al Tribunalului Teleorman, având
termen de înregistrare a cererii de admitere
a creanþelor data de 19.10.2020. *
INSOLVENÞA SM SPRL Filiala Bucureºti
notificã deschiderea procedurii simplificate
de faliment faþã de Soc Activ Auto Confort
SRL, în faliment / in bankruptcy / en faillite,
CUI 36867098 având sediul social în mun.
Bucureºti, str. Voiceºti, nr.10, camera 1,
sector 5, numãr de ordine în Registrul
Comerþului J40/16815/2016, Dosar
19426/3/2020 al Tribunalului Bucureºti,
având termen de înregistrare a cererii de
admitere a creanþelor data de 22.10.2020. *
INSOLVENÞA SM SPRL FILIALA
BUCUREªTI not i f icã deschiderea
procedurii de lichidare faþã de debitoarele:
INTERNATIONAL TRAVEL SRL, având
sediul social în loc. Bucureºti, str. George
Enescu, nr. 27-29, et. 4, ap. camera 14,
Sectorul 1, CUI: 14971747, numãr de
înregistrare la Registrul Comertului
J40/10745/2002. Persoanele fizice sau
juridice care deþin creanþe împotriva acestei
societãþi sunt rugate sã ne notifice la adresa
din loc. Satu Mare, str. Criºan, nr. 5, ap. 2,
jud. Satu Mare sau pe e-mail: bucuresti@
insolventasm.ro. *
INSOLVENÞA SM SPRL Filiala Bucureºti
notificã deschiderea procedurii generale de
insolvenþã faþã de Soc The Parts Brands
SRL, în insolvenþã / in insolvency / en
procedure collective, CUI 18456523 având
sediul social în mun. Bucureºti, str.
Smaranda Brãiescu, nr. 39, bl. 11H, sc. 2, et.
4, ap. 31, sector 1, numãr de ordine în
Registrul Comerþului J40/3853/2006, Dosar
22257/3/2020 al Tribunalului Bucureºti,
având termen de înregistrare a cererii de
admitere a creanþelor data de 17.09.2020. *
SUBSCRISA CITR Filiala Prahova SPRL
(societate beneficiarã în urma divizãrii
parþiale a patrimoniului de afectaþiune al
CITR Filiala Bucureºti SPRL), desemnatã în
calitate de lichidator judiciar al EDITURA
ENCICLOPEDIA DIAMANT SRL (în
faliment, in banckrupty, en faillite), cu sediul
în Bucureºti, str.Bârgãului nr. 9-11, camera
3, sector 1, având CUI 6841614 ºi
J40/24805/1994, prin Sentinþa civilã din data
de 01.04.2014 pronunþatã în dosarul nr.
33529/3/2013 de cãtre Tribunalul Bucureºti
Secþia a VII-a Civilã, organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu strigare cu preþ în
urcare pentru valorificarea activului: 1.
Pachet Stoc de carte cu preþul de pornire
405.599 euro fãrã TVA ; Notã: cu privire la
TVA se vor aplica normele Codului Fiscal în
vigoare Licitaþia va avea loc în data de
18.09.2020, ora 14:00 la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Bucureºti, str.
Maior Gheorghe ªonþu nr. 6, et. 3, sector 1.
În cazul neadjudecãrii, se vor mai organiza
licitaþii în data de 25.09.2020, 02.10.2020,
09.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020 în
aceleaºi condiþii de preþ, orã ºi locaþie.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã a
activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã le
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ANUNTURI DIVERSE

pregãtirea profesionalã: studii superioare
finalizate, cu diplomã de licenþã, în
domeniile cerute de postul pentru care
candideazã; 4. Copie documente care sã
ateste experienþa profesionalã generalã
conform solicitãrilor postului pentru care
candideazã; 5. Copie documente care sã
ateste experienþa profesionalã anterioarã în
posturi de conducere/ administrarea/ mana-
gementul societãþilor comerciale/regiilor
autonome, al altor entitãþi din sectorul public
sau privat, solicitãrilor postului pentru care
candideazã (Carnet de muncã, Adeverinþã,
dupã caz); 6. Copie documente care sã
ateste experienþa profesionalã anterioarã în
domeniul postului pentru care candideazã;
7. Cazier judiciar ºi fiscal; 8. Adeverinþa care
sã ateste starea de sãnãtate cores-
punzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni
anterior derulãrii concursului de cãtre
medicul de familie al candidatului sau de
cãtre unitãþile sanitare abilitate; 9. Decla-
raþiile necesare dosarului de participare se
regãsesc pe site-ul www.cncir.eu Criterii de
evaluare/selecþie (conform art.33 din H.G.
722/2016): 1. Competenþe specifice
sectorului de activitate; 2. Competenþe
profesionale de importanþã strategicã; 3.
Cunoºtinþe de Guvernanþã corporativã; 4.
Competenþe sociale ºi personale; 5.
Reputaþie personalã ºi profesionalã; 6.
Integritate ºi independenþã; 7. Gradul de
aliniere cu Scrisoarea de aºteptãri a
acþionarilor pentru postul pentru care
candideazã. Dosarele de candidaturã vor
avea specificat postul pentru care se
candideazã ºi se vor depune electronic la
adresa de e-mail resurse@cncir.eu.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la
numãrul de telefon: 0751050336, persoanã
de contact Zgîmbãu Silvia-director resurse
umane. Data limitã pentru depunerea
dosarelor: 15.10.2020. *

ANUNÞ. Privind selecþ ia/recrutarea
candidatului pentru pentru postul de director
general al societãþii Apavil SA. Comitetul de
nominalizare ºi remunerare al societãþii
Apavil SA Vâlcea, numit prin Decizia nr.3 din
09.01.2029, anunþã începerea procesului de
recrutare ºi selecþie pentru postul de director

general al societãþii Apavil SA Vâlcea, cu
sediul social în muncipiul Râmnicu Vâlcea,
strada Carol I, nr.3-5, judeþul Vâlcea.
Procesul de selecþie se organizeazã cu
respectarea prevederilor Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanþa corporativã a întreprinderilor
publice, actualizatã, ºi ale Hotãrârii de
Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor publice.
Selecþia se realizeazã cu respectarea
principiilor nediscriminãrii, tratamentului
egal ºi transparenþei ºi cu luarea în
considerare a specificului domeniului de
activitate al întreprinderii publice. Procedura
de selecþie se efectueazã cu scopul de a
asigura transparentizarea ºi profesio-
nalizarea conducerii, potrivit standardelor de
guvernanþã corporativã a întreprinderilor
publ ice. Etapele de desfãºurare a
procesului de recrutare ºi selecþie sunt:
-Depunerea candidaturi lor -termen
12.10.2020, ora 15.30; -Evaluarea
candidaturilor; -Interviul (candidaþi rãmaºi în
l ista lungã), dupã caz; -Depunerea
declaraþiei de intenþie de cãtre candidaþii din
lista scurtã -10.11.2020, ora 15.30; -Interviul
(candidaþi rãmaºi în lista scurtã). Criterii de
recrutare ºi selecþie. În cadrul procesului de
recrutare ºi selecþie a directorului general
pot depune candidaturi persoane fizice sau
strãine. Cerinþe obligatorii: a)Cetãþenie
românã, cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi care au
domiciliul în România; b)Cunoaºterea limbii
române (scris ºi vorbit); c)Studii superioare
de lungã duratã cu diplomã de licenþã în unul
din domeniile tehnic, economic sau juridic;
d)Experienþã de minim 10 ani profesionalã
generalã de la data obþinerii diplomei de
l icenþã; e)Experienþã relevantã în
management sau în act ivi tatea de
conducere a unor întreprinderi publice
profitabile ori societãþi din sectorul privat;
f)Candidaþii sã fie cunoscãtori a cel puþin o
limbã strãinã de circulaþie internaþionalã la
nivel de utilizator mediu; g)Stare de sãnãtate
corespunzãtoare atestatã pe bazã de
documente medicale; h)Candidaþii nu

trebuie sã fie persoane care potrivit legii sunt
incapabile sau au fost condamnate ºi/sunt în
curs de cercetare pentru gest iune
frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înºelãciune, delapidare, mãrturie
mincinoasã, dare sau luare de mitã, pentru
infracþ iuni le prevãzute de Legea
nr.656/2002 privind pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi
pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi
combatere a finanþãrii actelor de terorism,
republicatã ºi de Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã; i)Candidaþii sã nu fi fost destituiþi
dintr-o funcþie publicã sau sã nu le fi fost
încetat contractul de muncã pentru motive
disciplinare, în ultimii 4 ani; j)Sã nu fie sau sã
nu fi fost în ultimii 5 ani în stare de litigiu sau
în situaþ ie de conf l ict de interese/
incompatibilitate cu societatea Apavil SA
Vâlcea. Cerinþe care constituie avantaje:
a)Cunoaºterea legislaþiei privind guvernanþa
corporativã; b)Experienþã relevantã în
cadrul persoanelor juridice de drept public
sau de drept privat din domeniul de activitate
sau similar postului pentru care candideazã;
c)Viziune strategicã privind organizarea
societãþii; d)Specializãrile în domeniul tehnic
pretabil domeniului de activitate al societãþii
(construcþ i i hidrotehnice, instalaþ i i ,
construcþii civile, ingineria mediului,
mecanicã, electrotehnicã, energeticã, etc.).
Criterii de evaluare a candidaþilor: Com-
petenþe specifice sectorului de activitate al
societãþii; -Competenþe profesionale de
importanþã strategicã; -Abilitãþi sociale ºi
personale; -Aliniere cu Scrisoarea de
Aºteptãri; -Capacitatea de a lua decizii ºi
orientarea cãtre rezultate. Dosarul de
candidaturã va cuprinde în mod obligatoriu
urmãtoarele documente: a)Cerere de
înscriere; b)Copia actului de identitate sau
orice alt document care atestã identitatea,
potrivit legii; c)Curriculum Vitae (format
european); d)Diplomã studii superioare;
e)Copia carnetului de muncã sau adeverinþã
care sã ateste vechimea în muncã ºi/sau în
specialitatea studiilor; f)Dovada numirii în
calitatea de administrator/manager (unde
este cazul); g)Adeverinþã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare; h)
Cazier judiciar; i)Cazier fiscal fãrã incidente;
j)Declaraþie pe propria rãspundere privind

îndeplinirea condiþiilor de participare;
k)Declaraþie pe propria rãspundere prin care
aplicantul va confirma cã nu se aflã sau nu a
fost în ultimii 5 ani în stare de litigiu sau în
situaþie de conflict de interese/ incom-
patibilitatea cu societatea; l)Declaraþie pe
propria rãspundere prin care aplicantul va
confirma cã nu a fost destituit dintr-o funcþie
publicã sau cã nu i-a încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare, în ultimii 4 ani; m)Declaraþie pe
propria rãspundere din care sã rezulte cã
aplicantul nu este persoanã care potrivit legii
este incapabilã sau a fost condamnatã
ºi/sau este în curs de cercetare pentru
gestiune frauduloasã, abuz de încredere,
fals, uz de fals, înºelãciune, delapidare,
mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã,
pentru infracþiunile prevãzute de Legea
nr.656/2002 privind prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi
pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi
combatere a finanþãrii actelor de terorism,
republicatã ºi de Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã; n)Acordul cu privire la obþinerea
de date în vederea verificãrii informaþiilor ºi a
consimþãmântului de prelucrare a datelor cu
caracter personal; o)Opis documente.
Confidenþialitate: toate informaþiile privind
identitatea candidaþilor precum ºi conþinutul
documentelor întocmite în procesul de
selecþie sunt cu caracter confidenþial, iar
accesul la aceste informaþii trebuie sã fie
limitat numai la persoanele implicate în
procedurã. Modul de transmitere a dosarului
de candidaturã: Candidaturile vor fi
depuse/expediate prin curier/poºtã cu
confirmare de primire pânã cel mai târziu la
data de 12.10.2020, ora 15.30, pe suport
hârtie, în plic închis ºi sigilat, pe care se va
menþiona „Dosar de candidaturã
pentrupostul de Director General” -în atenþia
Comitetului de Nominalizare ºi Remunerare.
Dosarul de candidaturã se depune la sediul
societãþii Apavil SA Vâlcea, str.Carol I,
nr.3-5, Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea ºi va fi
înregistrat la registratura societãþi i.
Depunerea pe suport hârtie a tuturor
documentelor pentru candidaturã, solicitate
prin prezentul Anunþ, este obligatorie. Nede-
punerea, respectiv netransmiterea, în ter-
menul indicat, a tuturor documentelor

solicitate poate atrage dupã sine excluderea
din procedura de recrutare/selecþie. Comi-
tetul de nominalizare ºi remunerare al
societãþii Apavil SA îºi rezervã dreptul de a
solicita candidaþilor documente suplimen-
tare faþã de cele depuse în dosar. Rezultatul
selecþiei dosarelor va fi comunicat în scris
candidaþ i lor de cãtre Comitetul de
nominalizare ºi remunerare al societãþii
Apavil SA. Durata mandatului de director
general este pânã la data de 15.04.2022.
Persoanã de contact: Ciobanu Daniela,
telefon: 0735.504.905, luni-joi, orele
08.00-15.00, vineri, orele 08.00-13.00. *

ANUNÞ privind deschiderea unei noi sesiuni
pentru depunerea/transmiterea dosarului de
candidaturã pentru selecþia membrilor
Consil iului de Administraþie al S.C.
MEDSERV MIN S.A. Societatea Complexul
Energetic Oltenia S.A., în calitate de
mandatar al autoritãþii publice tutelare,
organizeazã procedura de selecþie a unui
numãr de 3 (trei) membri ai Consiliului de
Administraþie al S.C. MEDSERV MIN S.A.,
în conformitate cu prevederile OUG nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice, modificatã ºi
aprobatã prin Legea nr. 111/2016, prin
comisia pentru recrutarea ºi evaluarea
candidaþilor. Anunþul extins cuprinzând
condiþiile, criteriile de selecþie ºi lista
documentelor ce trebuie depuse în vederea
candidaturii pot fi accesate pe site-ul
Societãþii Complexul Energetic Oltenia S.A.,
la adresa: https://www.ceoltenia.ro/,
secþiunea „Anunþuri”. În cadrul noii sesiuni,
se poate depune/transmite dosar de
candidaturã doar pentru poziþia I din consiliu
– profilul economic, iar termenul limitã
pentru depunerea acestora la registratura
Societãþii Complexul Energetic Oltenia S.A.
cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5,
Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140, este data
de 21.09.2020, ora 1600. Preºedinte al
Comisiei de selecþie, Popescu Grigore-
Iustin. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobilitate marite, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric SOLID-

STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-
Spital DE CAMPANIE”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

(urmare din pagina 5)
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îndeplineascã ofertanþii pentru participarea
la licitaþie se regãsesc în Caietul de sarcini
aferent proceduri i de valori f icare.
Achizit¸ionarea Caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la licitaþie.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã, cu opis semnat, pânã la ora
14:00 a zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei
de licitaþie, la sediul ales al lichidatorului
judiciar. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a lichidatorului judiciar sales.citr.ro /
Bun cãutat EDITURA, la telefon
0732.014.441 sau la adresa de e-mail
florin.burta@citr.ro. *
INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, codul de
identificare fiscalã, adresa, numãrul de
telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact: ORAªUL SÃLIªTE,
str. ªteazã, SÃLIªTE, judeþul SIBIU, telefon
0269553512, fax 0269/553363, email
primariasaliste@yahoo.com Informaþii
generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat: activ fix corporal situat in Oras
Saliste, strada Baii, bloc 1, ap , Judetul Sibiu,
inscris in CF 100291, nr. top 671/2, 672/2, in
suprafata de 52,67 mp, aflat in proprietatea
privata a Orasului Saliste, categorie de
folosinta ‘’locuinta individuala’’, inchirierea
se face conform O.U.G. 57/2019 si H.C.L.
nr.72 din 30.07.2020. Informaþii privind
documentaþia de atribuire: se gasesc in
caietul de sarcini Modal i tatea sau
modalitaþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: se poate obtine
de la Primaria Orasului Saliste, Jud. Sibiu.
Denumirea ºi datele de contact ale
compartimentului din cadrul instituþiei de la
care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Compartiment
Contabilitate din Primaria Saliste , strada
Steaza, nr.9, Judetul Sibiu. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 50 lei, se poate achita
cu numerar la caseria Primariei Saliste.
Data-limitã pentru solicitarea clarificarilor:
21/09/2020, ora 14:00. Informaþii privind
ofertele: Data-limitã de depunere a ofertelor:
01/10/2020, ora 14:00 Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Primariei
Orasului Saliste, strada Steaza, nr.9,
Judetul Sibiu. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: un exemplar.
Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 02/10/
2020, ora 11, la sediul Primariei Orasului
Saliste, str. Steaza, nr.9, Judet Sibiu.
Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/
sau adresa de e-mail ale instanþei com-
petente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Calea
Dumbrãvii, nr.30, cod poºtal 550324, jud.
Sibiu . Telefon:269217104, Fax:0269217
702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. *

B. E. J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 2, bl. I
1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin ex. jud
TIMNEA VICENTIU PASCAL, organizeaza
licitatie in data de 17.09.2020, ora 09,30, la
sediul biroului, în vederea vânzãrii imobilului
situat in Turnu Magurele, str. Oltului, nr. 191,
jud. Teleorman, inscris in CF nr. 22549,
compus din teren intravilan avand nr.
cadastral 743 si constructie cu destinatia de
locuinta avand nr. cadastral 743-C1. Terenul
in suprafata de 374 mp conform actelor si
386,03 mp conform masuratorilor, cu
deschidere la drumul de acces de 9,91 ml.
Constructia are suprafata construita de
96,48 mp si suprafata utila de 68,94 mp,
construita in anul 1964, cu fundatii din beton
si piatra si structura din pamant batut;
Imobilul a fost evaluat la 63.000 lei. Pretul de
pornire al licitatiei este de 31.500 lei,
reprezentand 50% din pretul la care a fost
evaluat imobilul, in conformitate cu
prevederile art. 845 alin. (8) Cod Procedura
Civila. La acest termen, daca nu se obtine
pretul de pornire al licitatiei si exista cel putin
2 licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare
pret oferit, chiar daca acesta este mai mic
decat valoarea creantei sau a garantiei, sau
va putea fi vandut chiar daca se prezinta o
singura persoana care ofera pretul de
pornire al licitatiei, in conformitate cu
prevederile art. 845(9) Cod Procedura
Civila. Persoanele interesate sã participe la
licitaþie vor consemna, pe seama si la
dispoziþia executorului judecatoresc
TIMNEA VICENTIU PASCAL, 10% din
preþul de pornire al licitaþiei, pânã cel târziu la
data si ora licitatiei, prezentând cu ocazia
part ic ipãri i la l ic i tat ie, recipisa de
consemnare si eventualele oferte de
cumparare, conform art. 843 alin 1 si 838 lit.
k Cod proc. Civ. Persoanele care pretind
vreun drept asupra imobilului scos la licitaþie

vor comunica executorului judecatoresc,
anterior licitatiei, drepturile pretinse ºi
documentele care atestã acestea. *

B. E. J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 2, bl. I
1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin ex. jud
TIMNEA VICENTIU PASCAL, organizeaza
licitatie in data de 17.09.2020, ora 11, la
sediul biroului, în vederea vânzãrii imobilului
situat în comuna Maneciu, sat Maneciu
Paminteni, jud. Prahova, Punctul „Oratii”,
tarlaua 69, parcela Ps 1386/1, inscris in
Cartea funciara a localitatii Maneciu cu nr.
1573, avand numar cadastral provizoriu
2074, in suprafata de 2.200 mp, cu acces la
DN 1A, categoria de folosinta faneata.
Imobilul a fost evaluat la suma de 46.300 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este de 23.150
lei, reprezentand 50% din pretul la care a
fost evaluat imobilul, in conformitate cu
prevederile art. 845(9) Cod Procedura
Civila. La acest termen, daca nu se obtine
pretul de pornire al licitatiei si exista cel putin
2 licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare
pret oferit, chiar daca acesta este mai mic
decat valoarea creantei sau a garantiei, sau
va putea fi vandut chiar daca se prezinta o
singura persoana care ofera pretul de
pornire al licitatiei, in conformitate cu
prevederile art. 845(9) Cod Procedura
Civila. Persoanele interesate sã participe la
licitaþie vor consemna, pe seama si la
dispoziþia executorului judecatoresc
TIMNEA VICENTIU PASCAL, 10% din
preþul de pornire al licitaþiei, pânã cel târziu la
data si ora licitatiei, prezentând cu ocazia
part ic ipãri i la l ic i tat ie, recipisa de
consemnare si eventualele oferte de
cumparare, conform art. 843 alin 1 si 838 lit.
k Cod proc. Civ. Persoanele care pretind
vreun drept asupra imobilului scos la licitaþie
vor comunica executorului judecatoresc,
anterior licitatiei, drepturile pretinse ºi
documentele care atestã acestea. *

B. E. J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 2, bl. I
1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin ex. jud
TIMNEA VICENTIU PASCAL, organizeaza
licitatie in data de 17.09.2020, ora 10, la
sediul Biroului, în vederea vânzãrii imobilului
situat în Turnu Magurele, str. Gen. David
Praporgescu, bl. L7, sc. 7, ap. 129, jud.
Teleorman, inscris in Cartea funciara nr.
20389-C1-U15 (provenit din conversia de pe
hartie a CF nr. 4117) a loc. Turnu Magurele,
avand nr. cadastral 181/129. Respectivul
imobil este un apartament cu doua camere
si dependinte, in suprafata construita de
41,97 mp, situat la etajul 2 al unui bloc de
locuinte cu regim de inaltime P+4; Imobilul a
fost evaluat la 73.000 lei. Pretul de pornire al
licitatiei este de 36.500 lei, reprezentand
50% din pretul la care a fost evaluat imobilul.
La acest termen, daca nu se obtine pretul de
pornire al licitatiei si exista cel putin 2
licitatori, bunul va fi vandut la cel mai mare
pret oferit, chiar daca acesta este mai mic
decat valoarea creantei sau a garantiei, sau
va putea fi vandut chiar daca se prezinta o
singura persoana care ofera pretul de
pornire al licitatiei, in conformitate cu
prevederile art. 845(9) Cod Procedura
Civila. Persoanele interesate sã participe la
licitaþie vor consemna, pe seama si la
dispoziþia executorului judecatoresc
TIMNEA VICENTIU PASCAL, 10% din
preþul de pornire al licitaþiei, pânã cel târziu la
data si ora licitatiei, prezentând cu ocazia
part ic ipãri i la l ic i tat ie, recipisa de
consemnare si eventualele oferte de
cumparare. Persoanele care pretind vreun
drept asupra imobilului scos la licitaþie vor
comunica executorului judecatoresc
anterior licitatiei, drepturile pretinse ºi
documentele care atestã acestea. *

CI Sãvoiu Iulian in calitate de lichidator
judiciar al debitoarei PROTON INSURANCE
COMPANY S.A. ATENA, SUCURSALA
BUCUREªTI, organizeaza 45 sedinte
saptamanale la aceeasi ora, de licitatii
publice cu strigare, incepand cu data de
18.09.2020, ora 14, in Bucuresti, str
Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25,
sector 6, in vederea vanzarii a 15,34

Ha(153.374 mp) teren, situat in comuna
Niculesti, judetul Dambovita, cate 3 sedinte
cu pret de pornire, 100%, 95%, 90%, 85%,
80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%,
45%, 40%, 35% si 30% din valoarea
evaluata de 995.100 lei + TVA. Garantia de
participare la licitatie 10%, pasul de licitatie
1%, cost caiet sarcini 1.000 lei + TVA. Relatii
la tel 0730.024.551 sau e-mail :
iuliansavoiu@yahoo.com. *
PUBLICAÞIE DE VÂNZARE Societatea
CREDO HOUSE SRL - în faliment/in
bunkruptcy/en faillite, cu sediul în sat Teºila,
com. Valea Doftanei, str. Calea Doftanei, nr.
140, jud. Prahova, înregistratã la O.R.C. de
pe lângã Tribunalul Prahova sub nr.
J29/1510/2009, având CUI 26098540, prin
Lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L
– FILIALA BUCUREªTI., cu sediul procesul
ales în Bistriþa, str. Nicolae Titulescu, nr.7,
cam.3, jud. Bistrita-Nãsãud, având nr. de
înregistrare în registrul formelor de
organizare : RFO II 0892, CIF 37419360,
reprezentat legal prin asociat coordonator
Lanþoº Mihai, desemnat prin Hotãrârea
Intermediarã nr. 613/2019, pronunaþatã în
dosarul nr. 240/105/2018 la data de
12.06.2019 de Tribunalul Prahova, anunþã,
în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014 privind procedura insolvenþei,
scoaterea la vânzare prin licitaþie publicã
deschisã cu strigare, competitivã, a
urmatoarelor active imobiliare proprietatea
debitoarei: Teren intravilan fâneaþã ºi
pãdure, în suprafaþa de 12.236 mp (11.037
mp fâneaþã ºi 1.199 mp pãdure), Nr. CF:
22172, Nr. CAD: 22172, situat in loc. Com.
Valea Doftanei, sat Teºila, pct. Valea
Teºilei, tarla 42, parcela 577, jud. Prahova
Bunul va fi vândute prin licitaþie publicã
deschisã cu strigare, competitiva. Pretul de
pornire al licitatiei este de 167.400 Euro
(exclusiv TVA). Licitaþia va avea loc la data
de 29.09.2020, ora 16.00 în Bucureºti, str.
Lt. Av. Vasile Fuica, nr. 15, sector 1 Pot
participa la licitaþie orice persoane fizice sau
juridice care prezintã lichidatorului judiciar
Cererea de participare la licitaþie însoþitã de
urmãtoarele documente: a) pentru
participanþii persoane juridice: ? actele care
fac dovada funcþionãrii legale: certificat de
înregistrare, hotãrârea judecãtorului, act
constitutiv, etc. (în copie certif icatã
„Conform cu originalul”) ? declaraþie pe
proprie rãspundere cã nu se aflã în
insolvenþã - original ºi nu existã cereri pe
rolul instanþelor de judecatã în acest sens, ?
actul de înregistrare ca plãtitor de TVA
(acolo unde este cazul) - în copie certificatã
„Conform cu originalul”. ? împuternicire de
reprezentare a persoanei juridice la licitaþie -
original, ? actul de ident i tate a
reprezentantului (în copie certificatã
„Conform cu originalul”), ? act din care sã
rezulte numãrul contului plãtitor ºi banca
unde este deschis contul. ? decalarãþi
privind sursa de provenienþã a fondurilor ?
dovada achiziþionãrii caietului de sarcini ºi o
declaraþie prin care participantul aratã cã a
citit cu atenþie, a înþeles ºi este pe deplin de
acord cu participarea la licitaþie în termenii ºi
condiþiile prevãzute în caietul de sarcini; ?
dovada plãþii garanþiei de participare la
licitaþie - original. În cazul persoanelor
juridice strãine actele vor fi depuse însoþite
de o traducere în limba românã. b) pentru
participanþii persoane fizice: ? actul de
identitate - (în copie certificatã „Conform cu
originalul”) ? certificat fiscal ºi / sau cazier
fiscal - în original ? declaraþie privind sursa
de provenienþã a fondurilor ? dovada
achiziþionãrii caietului de sarcini ºi a taxei de
participare la licitaþie. Ofertanþii care depun
cereri de participare la licitaþie vor
achiziþiona Caietul de sarcini. Preþul
acestuia este de 1000 le. Ofertanþii au
obligaþia sã depunã, pânã cel târziu cu 48 de
ore înainte de începerea licitaþie Cererea de
part ic ipare la l ic i taþ ie însoþ i tã de
documentele mai sus enumerate, ºi sã o
garanþie de participare în procent de 10 %
din preþul de începere a licitaþiei. Garanþia se
depune prin platã în contul indicat de
lichidatorul judiciar în caietul de sarcini.
Plata se va face în lei la cursul BNR din ziua
plãþii. Persoanele care pretind vreun drept
asupra activelor ce urmeazã a fi scoase la
vânzare au obligaþia, sub sancþiunea
decãderii, sa facã dovada acestui fapt, la
sediul administratorului judiciar, cu cel mai
târziu 10 zile înainte de termenul stabilit
pentru licitaþie. Relaþii suplimentare se pot
obþine la: Lichidator judiciar: Tel: 0723
569386, E-mail : off ice@insolbis.ro,
perosana de contact Adriana CINDREA.
Lichidator judiciar S.C.P.INSOLBIS
S.P.R.L. – FILIALA BUCUREªTI, prin Asoc.
coordonator: av. Mihai Lanþoº. *
PUBLICATIE de vanzare Platinum Vitan
Towers S.R.L. – in faliment, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunurilor imobile (in bloc)
reprezentand ansamblu rezidential Platinum
Vitan, compus din teren in suprafata totala
de 6.585 mp., si constructiile edificate pe
acesta: apartamente finalizate intr-un corp
de cladire, boxe, locuri de parcare, alte 3
cladiri in curs de executie, situate in
Bucuresti, str. Penes Curcanul, nr. 14,
sector 3, la pretul de 7.800.000 Euro + TVA,

in data de 07.10.2020 ora 1400. Lichidatorul
judiciar solicita fiecarui ofertant sa vizioneze
bunul oferit spre vanzare, sa ia cunostinta
despre situatia acestora (juridica si faptica),
deoarece pretentii ulterioare nu se mai pot
invoca/solicita. In situatia in care bunurile
imobile nu vor fi adjudecate, licitatia publica
se va relua in data de 04.11.2020 la aceeasi
ora. Licitatia publica cu strigare va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar EVOINSOL
SPRL situat in : Bucuresti, b-dul Ghencea,
nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, (vis-a-vis de
Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE,
etaj 1). Caietele de sarcini pot fi achizitionate
contra cost de la sediul lichidatorului judiciar
Evoinsol SPRL, de luni pana vineri, intre
orele 900 - 1700. Actele/documentele de
participare la licitatie (prevazute in caietul de
sarcini) se vor depune la sediul lichidatorului
judiciar, pana cel tarziu cu 24 de ore inaintea
tinerii licitatiei. Informatii se pot obtine la: tel.
021/413.42.91 si pe e-mail: office@
evoinsol.ro. *

MUREª INSOLVENCY SPRL, cu sediul în
Tg-Mureº, str. G-ral Gh. Avramescu nr.4,
judeþul Mureº, în calitate de lichidator
judiciar al UNVER S.R.L. -în faliment,
continuã LICITAÞIA PUBLICÃ, pentru
valorificarea în bloc a urmãtoarelor bunuri:
1) Instalaþii tehnice. Preþul de strigare este
de 27.739,68 lei. 2) Mobilier, aparaturã
biroticã, echipamente. Preþul de strigare
este de 63.284,92 lei. 3) Obiecte de
inventar. Preþul de strigare este de 8.372,28
lei. Preþurile nu conþin TVA. Licitaþia va avea
loc la data 18.09.2020, ora 13:00, la sediul
lichidatorul judiciar SMDA Mureº Insolvency
SPRL, din Târgu Mureº, str. G-ral Gh.
Avramescu, nr.4, jud. Mureº ºi se va repeta
sãptãmânal, în zilele de vineri, la aceeaºi
orã, pânã la valorificarea bunurilor. Pot
participa la licitaþie acele persoane fizice
ºi/sau juridice care achitã garanþia de
participare de 10% din preþul de strigare,
taxa de participare la licitaþie ºi caietul de
sarcini pânã la ora 13:00 anterior datei
organizãrii licitaþiei. Informaþii suplimentare
se obþin la telefoanele: 0265/269700;
0745146096. *

MUREª INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul
social în Tîrgu-Mureº, str. G-ral Gheorghe
Avramescu nr.4, judeþul Mureº, cod fiscal
RO13577109, în calitate de administrator
judiciar al debitorului VIVANI SALU-
BRITATE SA –în reorganizare, organizeazã
LICITAÞIA PUBLICÃ pentru valorificarea din
patrimoniul debitoarei a urmãtoarelor
mijloace de transport: 1. OPEL ASTRA
IL-04-CSV, 8,038 lei; 2. OPEL ASTRA
IL-04-CWZ, 8,038 lei; 3. VOLKSWAGEN
TRANSPORTER IL-04-AIL, 16,522 lei; 4.
VW TOUAREG IL-04-ACO, 18,755 lei; 5.
DACIA LOGAN IL-03-YAV, 10,717 lei; 6.
DACIA LOGAN IL-04-VSS, 11,164 lei; 7.
VW PASSAT IL-03-CDA, 19,648 lei. Preþul
nu conþin TVA. Licitaþia publicã va avea loc la
data de 18.09.2020, ora 13:00, la sediul
administratorului judiciar din Târgu-Mureº,
str. G-ral Avramescu nr.4 ºi se va repeta
sãptãmânal în zilele de vineri la aceeaºi orã,
pânã la valorificarea bunurilor. Pot participa
la licitaþia publicã, persoanele fizice ºi/sau
juridice care achiziþioneazã caietul de
sarcini, achitã garanþia de 10% din preþul de
strigare pentru bunurile licitate, precum ºi
taxa de participare la licitaþie cu 24 ore ante-
rior începeri licitaþiei. Informaþii suplimentare
se pot obþine la telefoanele: 0265/269700;
0265/261019; 0745/146096. *

MUREª INSOLVENCY SPRL, în calitate de
administrator judiciari al debitoarei
Societatea P.S. INTEX SA, în faliment, cu
sediul social în Timiºoara, str. Gh. Lazãr
nr.42, judeþul Timiº continuã, LICITAÞIA
PUBLICÃ pentru valorificarea individualã a
urmãtoarelor bunuri: Suprafeþe de terenuri
arabile situate în extravilanul comunei
Vidrasãu ºi a oraºului Ungheni, în
apropierea aeroportului Tîrgu-Mureº,
întabulate dupã cum urmeazã: Teren arabil
extravilan 8.051mp cuprins în cf nr.1037/N,
4750 mp cuprins în cf nr.1028/N, de 2296
mp cuprins în cf nr.2427/N., 1641 mp
cuprins în cf nr.1043/N, 903 mp cuprins în cf
nr.1040/N ºi 903 mp cuprins în cf nr.1031/N.
Terenurile anterior menþionate sunt în
suprafaþã de 18.544 mp. Preþ de strigare
37.947,90 EUR. Licitaþiile se organizeazã la
sediul alichidatorului judiciar din Tg-Mureº,
str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, judeþul Mureº
la data de 18.09.2020 orele 13,00, cu
repetabilitate sãptãmânalã în zilele de vineri,
la aceeaºi orã, pânã la valorificarea
bunurilor. Pot participa la licitaþii persoanele
fizice ºi/sau juridice care achitã garanþia de
10% din preþul de strigare, taxa de
participare la licitaþie ºi cumpãrã caietul de
sarcini, pânã la ora 13 anterior zilei
organizãrii licitaþiei.. Informaþii suplimentare
se pot obþine la telefoanele 0265/269700 ºi
0745146096. *

SUBSCRISUL C.I.I. CONSTANTINESCU
MARIA LOREDANA, lichidator judiciar al
debitorului CAMPEN SRL, societate în
insolvenþã, dosar nr.5280/120/2018
înregistrat pe rolul Tribunalului Dâmboviþa,
organizeazã licitaþie deschisã cu strigare
pentru valorificarea bunurilor mobile din
patrimoniul debitorului Campen SRL:
malaxor spiral 200 preþ 3.500 lei; maºinã de
modelat aluat preþ 2.850 lei; panacoade
aluminiu 12 bucãþi -95 lei/buc.; cãrucioare
panacoade 2 bucãþi -1.000 lei/buc. Preþurile
nu conþin TVA. Licitaþiile au fost stabilite în
datele: 14.09.2020, 17.09.2020,
21.09.2020. 24.09.2020 ºi 28.09.2020 ora
14, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
informaþi i supl imentare contactaþ i
lichidatorul judiciar la telefon 0766.489.270
sau e.mail loredanaconstantinescu@
yahoo.ro. *

LICHIDATORUL judic iar INSOLV
PROFEXPERT I.P.U.R.L., organizeazã
licitaþie deschisã cu strigare pentru vânzarea
bunului imobil al debitoarei MÃNDICA
IMPEX S.R.L. af latã în procedura
insolvenþei în dosarul nr.1223/120/2014
Tribunalului Dâmboviþa: “Teren” în suprafaþã
de 5400 mp situat în extravi lanul
municipiului Piatra Neamþ, în sud-estul
localitãþii, în vecinãtatea platformei industrial
a municipiului, punctul ”Tarlaua Valea
Potocina”, pret de pornire 26.000 lei.
Licitatiile se vor desfãºura în datele:
11.09.2020, 14.09.2020 17.09.2020,
21.09.2020, 24.09.2020 ºi 28.09.2020.
Informaþii privind caietul de sarcini, taxa de
participare ºi alte relaþii suplimentare se
obþ in de la l ichidatorul societãþ i i
Constantinescu Aurel-Ion, la tel.0722.
641.925, 0766.489.270 sau e-mail :
insolv.profexpert@yahoo.com. *

S.C. BRECOR MIXED S.R.L., Târgoviºte,
str.Crãiþelor bl.3, sc.B, ap.12, judeþ
Dâmboviþa, J15/795/2006, CUI 18903826,
societate în insolvenþã -dosar
nr.5628/120/2013 Tribunalul Dâmboviþa
organizeazã licitaþia deschisã cu strigare
pentru vânzarea bunului mobil aflat în
patrimoniul societãþii: ,,cântar încãrcãtor
frontal” preþ de pornire 5.860 lei. Preþurile nu
conþin TVA. Licitaþiile se vor desfãºura în
urmãtoarele date: 11.09.2020, 15.09.2020,

18.09.2020, 22.09.2020, 25.09.2020 ºi
29.09.2020. Informaþii privind caietul de
sarcini ºi regulamentul de participare la
licitaþie contactaþi lichidatorul judiciar
Constantinescu Maria Loredana la tel.
0766.489.270 sau adresa de e.mail
loredanaconstantinescu@yahoo.ro. *

PRO DUCTIL S.R.L. cu sediul în Târgoviºte,
strada Constructorilor nr.6, judeþ Dâmboviþa,
cod de identificare fiscalã 10614890,
înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului
de pe lângã Tribunalul Dâmboviþa sub
nr.J15/165/1998, societate aflatã în
procedura insolvenþei, dosar nr.1451/
120/2018 -Tribunalul Dâmboviþa, prin
lichidator judiciar INSOLV PROFEXPERT
I.P.U.R.L., organizeazã licitaþia deschisã cu
strigare pentru vânzarea urmatoarelor
bunuri mobile aflate în patrimoniul societãþii:
autoturism Renault Megane, fabricat în anul
2005 preþ de pornire al licitaþiei 5.700 lei;
autoturism Mercedes Benz E 170 fabricat în
anul 2003, preþ de pornire al licitaþiei 4.800
lei; autoturism Volswagen Lupo fabricat în
anul 2000, preþ de pornire al licitaþiei 2.400
lei; autoturism Mercedes Benz Sprinter,
fabricat în anul 1999, preþ de pornire al
licitaþiei 8.600 lei. Licitaþia va avea loc în data
11.09.2020 ora 12, la sediul Tribunalului
Dâmboviþa ºi în caz de neadjudecare,
licitaþiile urmãtoare se vor desfãºura în
zilele: 15.09.2020, 18.09.2020, 22.09.2020,
25.09.2020 ºi 29.09.2020. Informaþii privind
caietul de sarcini, taxa de participare ºi alte
relaþii suplimentare se obþin de la lichidatorul
societãþii la tel. 0722.641925, 0766.489270
sau e-mail insolv.profexpert@yahoo.com. *

OMNISUD WELDING RESEARCH AND
INNOVATION SRL –in faliment, vinde
bunuri de natura stocuri lor de
marfa(echipamente tehnologice, materiale
si piese de schimb) la pretul de 11.958 lei
exclusiv TVA, precum si un mijloc de
transport, respectiv marca Seat Alhambra,
an fabricatie 2009, carburant diesel, culoare
gri la pretul de 8.050 lei exclusiv TVA. Relatii
supl imentare se pot obt ine la
tel.021.320.14.84/85. *

INSOLVENÞA SM SPRL noti f icã
deschiderea procedurii simplificate de
faliment faþã de Benþe Horea Daniel
Întreprindere Individualã, în faliment / in
bankruptcy / en faillite, CUI 34736649 cu
sediul în Sat Ruºeni, Comuna Pãuleºti, nr.
226, judeþ Satu Mare, numãr de
înmatriculare în Registrul Comerþului
F30/474/2015, Dosar 1212/83/2020 al
Tribunalului Satu Mare, având termen de
înregistrare a cererii de admitere a
creanþelor data de 16.10.2020. *

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC KREDIV SRL organizeazã
licitaþie publicã în data de 18.09.2020, ora
1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea
urmãtorului imobil: Ansamblu imobiliar”
(sediu administrativ, atelier mecanic, punct
trafo, anexe, platformã betonatã), situat în
Anina, str. Ponor, nr. 1, jud. Caraº-Severin,
teren 52.197 mp, preþ de pornire de 248.100
lei; Garanþia de participare la licitaþie este de
10% din preþul de pornire. Caietul de sarcini
ºi orice informaþii la tel 0254.226006 sau
0741018059. *

C.I.I. PALACEAN LIVIA-ALINA, in calitate
de lichidator judiciar al RT CONSULTING
SRL - in faliment ce face obiectul dosarului
nr. 23035/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, organizeaza in zilele de
16.09.2020, 23.09.2020, 30.09.2020,
07.10.2020 ora 14:00 la sediul ales al
l ichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Magheru, nr. 31, parter, cam. 3, sector 1,
licitatie pentru vanzarea a autoturismului
marca PEUGEOT 206, an 2005 proprietatea
RT CONSULTING SRL. Pretul de pornire la
licitatie este de 575 EURO fara TVA inclus.
Inscrierile la licitaþie se pot face pana in
preziua licitatiei, la sediul C.I.I. PALACEAN
LIVIA-ALINA. Pretul caietului de sarcini fiind
in cuantum de 179 lei TVA inclus. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon
0737242544. *

EUROCONSULTING SPRL, lichidator
judiciar al S.C. EDIRECIMET SRL, numit în
dosarul nr. 7822/95/2013 al Tribunalului
Gorj, organizeazã licitaþie publicã conform
art.117 alin 1 din Leg. 85/2006 pentru
valorificare autoturism marca Mercedes
Benz S320 CDI, fãrã chei de contact ºi acte,
pornind de preþul minim de 1000 lei exclusiv
TVA. ªedinþele de licitaþie au loc în fiecare zi
de luni ºi joi a sãptîmânii, începând cu data
de 14.09.2020, ora 1200 , la sediul
lichidatorului judiciar din Tg Jiu, str. Panduri,
nr. 100, jud. Gorj reluându-se dupã caz, în
fiecare sãptãmânã pânã la valorificare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la
sediul lichidatorului judiciar, sau la telefonul
0740246045. *

PUBLICATIE de vanzare nr.408/10.09.
2020: PROF CONSULT INTERNATIONAL
IPURL, lichidator judiciar al debitoarei
SEDICO IMPEX SRL, identificata prin CUI
9336862, in dosarul nr.17329/3/2017, aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila, organizeaza licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea autoturismului
DACIA LOGAN, Caroseria AA Berlina, an
fabricatie 2006, la pretul de 2.460 LEI fara
TVA, reprezentand 60% din pretul stabilit
prin raportul de evaluare. Licitatia va avea
loc in 22.09.2020, ora 12.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din str. Ienachita
Vacarescu nr.18, etaj 2, Sector 4, Bucuresti.
In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in
datele de 29.09.2020, 06.10.2020,
13.10.2020 si 20.10.2020, ora 12.00, cu
acelasi pret de pornire. Conditiile de
participare sunt precizate in Regulamentul
de vanzare, care poate fi achiziþionat pentru
suma de 119 lei. Informatii la telefon
0744.331.685. *

CII NEACSU ANDREEA-DANIELA,
l ichidator judiciar al STEAUA 2007
COMPANY SRL, CUI 21672535,
organizeaza la data de 18.09.2020, ora
15.00, licitatie publica pentru vanzare - Cota
indiviza de 4/9 din terenul in suprafata totala
de 5.838 mp situat in Localitatea Dalci,
judetul Caras-Severin la 733,5 EURO,
Pentru informatii mobil 0727.818.088. *

CASA DE INSOLVENTA STEGARU scoate
la licitatie publica urmatoarele bunuri
(reduse cu 30 % din pretul de evaluare) :
“PENSIUNE + RESTAURANT” in suprafata
utila totala de 1662,83 m.p. din care spatiu
restaurant cu suprafata de 484,90 m.p.,
spatii cazare cu suprafata utila de 748,86
m.p., etaj peste corpul A in suprafata de
209,88 m.p. si terase restaurant deschise si
inchise in suprafata de 219,19 m.p. cu teren
aferent in suprafata de 4.349 m.p. situate in
loc. Bunesti, jud. Valcea, la pretul de
1.989.488 lei + TVA, impreuna cu
echipamente tehnologice ( pensiune) la
pretul de 39.263 lei + TVA, echipamente
tehnologice ( restaurant) la pretul de
221.767,54 lei + TVA si obiecte de inventar (
pensiune + restaurant) la pretul de 47.057 lei
+ TVA. Licitatiile vor avea loc la sediul
profesional al Lichidatorului judiciar din
Bucuresti, b-dul. Mircea-Voda nr. 36, bl. M6,

sc. B, et. 7, ap. 61, sector 3, in data de
16.09.2020, 30.09.2020, 15.10.2020 si
28.10.2020, orele 14.00. Condit i i le
participarii la licitatie se regasesc in Caietul
de sarcini care poate fi achizitionat de la
sediul lichidatorului judiciar. Informatii
suplimentare la tel. : 0727.846.009. *
LICHIDATORUL judiciar al S.C. I.W.D.
Industrial Warehouse Development S.R.L.
organizeazã licitaþ ie publicã pentru
vânzarea urmãtoarelor bunuri imobile: teren
– lotul 1 în suprafaþã de 39.353,12 mp ºi
construcþia C96 – Castel de apã, cu
suprafaþa construitã de 63,09 mp; teren –
lotul 3 în suprafaþã de 1.467,57 mp ºi
construcþiile C95 – sediu, cu suprafaþa
construitã de 278,95 mp ºi C94 – magazie,
cu suprafaþa construitã de 254,23 mp; teren
– lotul 4 în suprafaþã de 1.419,30 mp; teren –
lotul 5 în suprafaþã de 1.509,39 mp; teren –
lotul 6 în suprafaþã de 3.382,39 mp; teren –
lotul 7 în suprafaþã de 3.386,01 mp; teren –
lotul 8 în suprafaþã de 3.384,13 mp; teren –
lotul 9 în suprafaþã de 3.384,09 mp; teren –
lotul 10 în suprafaþã de 3.384,23 mp; teren –
lotul 11 în suprafaþã de 3.384,17 mp; teren –
lotul 12 în suprafaþã de 3.384,17 mp; teren –
lotul 13 în suprafaþã de 3.384,12 mp; teren –
lotul 14 în suprafaþã de 3.477,43 mp; teren –
lotul 15 în suprafaþã de 3.291,21 mp; teren –
lotul 37 în suprafaþã de 33.869,17 mp ºi
construcþia C42 – birou, cu suprafaþa
construitã de 184,02 mp; teren – lotul 38 în
suprafaþã de 28.921,72 mp; teren – lotul 39
în suprafaþã de 82.077,16 mp; teren – lotul
40 în suprafaþã de 61.628,08 mp; teren –
lotul 41 în suprafaþã de 2.495,61 mp; teren –
lotul 42/2 în suprafaþã de 38.307,00 (alee
acces); teren – lotul 42/3 în suprafaþã de
262,30 mp (alee acces); alee de acces – nr.
cadastral vechi 748/42/4 ºi construcþiile C99
– punct control cu suprafaþa de 7,00 mp ºi
C100 – cântar, cu suprafaþa de 76,57 mp,
situate în Mihail Kogãlniceanu (fostul IAS) –
Grupul social Ceres, judeþul Constanþa.
Licitaþiile vor avea loc în fiecare zi de joi a
sãptãmânii, orele 12.00, începând cu data
de 17.09.2020 la sediul lichidatorului din
Constanþa, B-dul Ferdinand, nr.33, Bl.R7,
Sc.B, Ap.1. Informaþii privind desfãºurarea
licitaþiilor la telefon 0726.239381. *
PREMIER INSOLV SPRL Sibiu, în calitate
de lichidator judiciar al SC SIBFOREST
INDUSTRY SRL, vinde la licitaþie publicã, ÎN
BLOC, bunurile debitorului, constând în: -
TEREN în suprafaþã de 1.152 mp, situat în
Gura Râului, Calea Sasului FN, jud.Sibiu,
CF 100352, (CF vechi 4812 Gura Râului )
nr.top 2516/1 cu BANZIC (GATER) Donaris
Puma EA, seria nr. 4355 an 2004. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 9.520 Euro + TVA ,
echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua
licitaþiei. Înscrierea la licitaþie se va face pânã
în data de 21.09.2020, cu plata unei garanþii
de participare de 5.000 lei, achitaþi în contul
titularului SC SIBFOREST INDUSTRY SRL
deschis la ALPHA BANK, - IBAN
RO94BUCU1061304246193RON. Licitaþiile
vor avea loc în datele de 22, 23 ºi 24.09.
2020, ora 12. la sediul lichidatorului judiciar
din Sibiu, str. Criºanei nr.2. jud. Sibiu.
Informaþii suplimentare: 0722193303. *
SUBSCRISA CITR FILIALA BRAªOV
SPRL, cu sediul procesual de comunicare al
actelor ales în Bucureºti, Str. Gara
Herãstrãu, nr. 4, clãdirea A, etaj 3, Sector 2,
înmatriculatã la Registrul Societãþilor
Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP
0395/2009 ºi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.
2A0395/2009, desemnatã administrator
judiciar al AUSTIN MEATS SRL (fostã
CARMOLIMP SRL) în insolvenþã, in
insolvency, en procedure collective, cu
sediul în Ucea De Jos, Str. Principala Nr. 1A,
jud. Braºov, având CIF RO4894710
organizeazã licitaþie publicã competitivã cu
strigare pentru valorificarea activelor: 1.
Pachet „AUTOTURISME” – vânzare în bloc
– preþ de pornire 1.680 €. 2. Pachet
„AUTOUTILITARE ºi CAMIOANE” –
vânzare în bloc – preþ de pornire 20.880 €. 3.
„CLÃDIRE ADMINISTRATIVÃ VICTORIA”
D+P+1E, în Victoria, Str. Podragu nr. 1, jud.
Braºov - preþ de de pornire 261.600 €. 4.
„BLOC LOCUINÞE BRUIU”, în Bruiu, jud.
Sibiu - preþ de pornire 21.240 €. 5.
„CLÃDIRE MOBILÃ 1” cu teren intravilan cu
suprafaþã de 11.211 mp. în Victoria, Al.
Uzinei nr. 1, jud. Braºov - preþ de de pornire
106.380 €. 6. „CLÃDIRE MOBILÃ 2” cu teren
intravilan în concesiune, în Victoria, Al.
Uzinei nr. 3, jud. Braºov - preþ de de pornire
39.840 €. 7. „SERE” cu teren intravilan cu
suprafaþã de 14.263 mp. în Victoria, jud.
Braºov - preþ de de pornire 51.348 €.
Preþurile NU includ TVA. Cu privire la TVA,
se vor aplica prevederile legale în vigoare la
data tranzacþiei. Persoanele interesate
înþeleg cã certificatul energetic urmeazã a
se elabora pe cheltuiala acestora, dupã
declararea acestora în calitate de câºtigãtori
ai licitaþiei, urmând a se stabili performanþa
energeticã a clãdirii/unitãþii de clãdire prin
urmãtorii indicatori de performanþã: a) clasa
energeticã; b) consumul total specific de
energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific de
energie din surse regenerabi le.
Componenta pachetelor este deþinutã de
cãtre administratorului judiciar si o va pune
la dispoziþia clienþilor interesaþi. Licitaþia va
avea loc în data de 22.09.2020, ora 15:00, la
sediul administratorului judiciar din
Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4, et. 3,
Sector 2. În caz de neadjudecare, se vor mai
organiza licitaþii în datele de 29.09.2020 ºi
06.10.2020, în aceleaºi condiþii de preþ, orã
ºi locaþie. Garanþia de participare este de
10% din preþul de pornire fãrã TVA. Caietul
de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul
administratorului judiciar. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã pânã la
ora 15:00 a zilei anterioare ºedinþei de
licitaþie. Achiziþionarea Caietului de sarcini
este obligatorie pentru participarea la
licitaþie. Preþul unui Caiet de sarcini este intre
300 Lei + TVA ºi 2.500 Lei + TVA. Condiþiile
pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie sunt precizate
în Regulamentul cuprinzând instrucþiunile
de desfãºurare a licitaþiei, care este anexã la
Caietul de sarcini. Cei interesaþi pot obþine
date suplimentare ºi informaþii pe platforma
de vânzãri a administratorului judiciar
sales.citr.ro, Cod anunþ CIT 13502, la
telefon 0744.548.507 sau la adresa de
e-mail ovidiu.braila@citr.ro. *
SUBSCRISA GENERAL MIR CONSULT
S.P.R.L. Tg-Mureº, numitã lichidator judiciar
al debitoarei falite Societatea RAITRANS
S.R.L. Ruºii Munþi, cu sediul în com. Ruºii
Munþi, sat. Ruºii Munþi nr.11, jud. Mureº,
înregistratã la O.R.C. Mureº sub numãrul
J26/1454/2004, având CUI RO16718156
prin Sentinþa nr.1040 din 29.12.2016,
pronunþatã de cãtre Judecãtorul sindic în
dosar nr.528/1371/2016 al Tribunalului
Specializat Mureº, anunþã vânzarea la
licitaþie publicã a bunurilor mobile, constând
în: -AUTOTRACTOR MERCEDES ºi 2
SEMIREMORCI SCHMITZ, la preþul de
82.787,25 lei +TVA, pentru data de

(urmare din pagina 6)

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

LICITATII

(continuare în pagina 8)
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COTATII INTERNATIONALE

BUMBAC ICE (NYBOT) - 10.09.2020 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

octombrie 2020 64,2 64,74 64,18 64,58 03:41 - 0,38

decembrie 2020 65,2 65,72 65,2 65,53 03:41 - 0,35

martie 2021 66,05 66,35 66,05 66,15 03:41 - 0,2

mai 2021 66,49 66,82 66,03 66,64 03:41 - 0,13

CURSUL DOLARULUI ÎN RAPORT CU MONEDELE DIN 137 DE ÞÃRI (10.09.2020)

Afganistan afghani 76,4711

Africa de Sud rand 16,7653

Albania leka 104,366

Algeria dinar 128,378

Angola kwanza 615,885

Arabia Sauditã riyal 3,74922

Argentina peso 74,6823

Armenia dram 485,156

Aruba florin 1,7915

Australia dolar 1,37931

Bahamas dolar 1

Bahrain dinar 0,37489

Bangladesh taka 83,3363

Barbados dolar 2

Belize dolar 1,97451

Bermude dolar 1

Bhutan ngultrum 73,4197

Bolivia boliviano 6,74062

Botswana pula 11,3954

Brazilia real 5,33005

Brunei dolar 1,36868

Bulgaria leva 1,65894

Burundi franc 1,90734

Cambogia riel 4,06132

Canada dolar 1,31991

Cape Verde escudo 93,5268

Caraibele de Est dolar 270.000

Cehia coroana 22,4757

Chile peso 769,455

China yuan 6,83846

Columbia peso 3,71895

Coreea de Nord won 135

Coreea de Sud won 1,18623

Costa Rica colon 585,226

Croaþia kuna 6,38075

Cuba peso 25

Danemarca coroana 6,31066

Djibouti franc 177,71

Egipt lira 15,7552

Elveþia franc 0,91562

Emiratele Arabe
Unite

dirham 3,67254

Etiopia birr 36,4439

Fiji dolar 2,10561

Filipine peso 48,588

Gambia dalasi 3,67246

Georgia lari 3,07385

Ghana cedi 5,76434

Gibraltar lira 0,77083

Guatemala quetzal 7,56921

Guineea franc 9,60461

Guyana dolar 205,093

Haiti gourde 110,175

Honduras lempira 24,2918

Hong Kong dolar 7,75027

India rupia 73,4197

Indonezia rupiah 14,8173

Insula Sf, Elena lira 0,77083

Insulele Cayman dolar 0,83333

Insulele Comore franc 417,287

Insulele Falkland lira 0,77083

Insulele Maldive rufiyaa 15,2656

Insulele Seychelles rupie 17,1232

Insulele Solomon dolar 8,1324

Iordania dinar 0,709

Irak dinar 1,18629

Iran rial 42,0525

Islanda coroana 140,152

Israel sekel 3,39227

Jamaica dolar 146,25

Japonia yen 106,08

Kazakhstan tenge 425,192

Kenya siling 107,534

Kuwait dinar 0,30534

Laos kip 8,95297

Lesotho loti 16,7653

Liban lira 1,50750

Liberia dolar 198,92

Libia dinar 1,34222

Macao pataca 7,98278

Madagascar ariary 3,80817

Malaiezia ringgit 4,16924

Malawi kwacha 732,804

Marea Britanie lira 0,77083

Maroc dirham 9,0929

Mauritania ouguiya 375,739

Mauritius rupee 38,7177

Mexic peso 21,6558

Mongolia tugrik 2,62000

Mozambic metical 71,0482

Myanmar kyat 1,31466

Namibia dolar 16,7653

Nepal rupie 115,937

Nicaragua cordoba oro 34,4441

Nigeria naira 382,083

Norvegia coroana 9,08004

Noua Zeelandã dolar 1,50322

Oman rial 0,38385

Pakistan rupie 165,814

Panama balboa 1

Papua Noua Guinee kina 3,41686

Paraguay guarani 6,87640

Peru noul sol 3,50292

Polonia zlot 3,77099

Qatar rial 3,60958

Republica
Dominicanã

peso 57,9973

Republica Moldova leu 16,4404

România leu 4,11681

Rusia rubla 75,7808

Serbia dinar 99,4488

Sierra Leone leone 9,72000

Singapore dolar 1,36868

Siria lira 511,337

Somalia siling 557,563

Sri Lanka rupie 182,849

Sudan lira 55,1447

Suedia coroana 8,78909

Surinam dolar 7,39595

Swaziland lilangeni 16,7653

Taiwan dolar 29,288

Tanzania siling 2,30935

Thailanda baht 31,2896

Tonga pa'anga 2,21657

Trinidad dolar 6,64964

Tunisia dinar 2,72413

Turcia lira 7,48409

Ucraina hryvnia 27,612

Uganda siling 3,67246

Ungaria forint 302,912

Uruguay peso 42,1109

Vanuatu vatu 112,14

Venezuela bolivar 358,418

Vietnam dong 23,1424

Zimbabwe dolar 361,9

Zona Euro euro 0,8482

CURSUL VALUTAR PE GLOB ÎN RAPORT CU EURO (10.09.2020)
Þara Moneda Cotaþia

Albania leka 123,028

Australia dolar 1,62609

Bulgaria leva 1,95583

Canada dolar 1,55592

Elveþia franc 1,07941

China yuan 8,06126

Cehia coroanã 26,4961

Danemarca coroanã 7,43984

Marea Britanie lirã 0,90869

Hong Kong dolar 9,13613

Croaþia kuna 7,52171

Ungaria forint 357,099

India rupie 86,5481

Þara Moneda Cotaþia
Japonia yen 125,06

Coreea de Sud won 1,39835

Kazahstan tenge 501,222

Norvegia coroanã 10,6553

Polonia zlot 4,44576

Rusia rubla 89,3313

Suedia coroanã 10,3616

Singapore dolar 1,61341

Turcia lira 8,82235

Taiwan dolar 34,5251

Ucraina hrivna 32,5494

SUA Dolar dolar 1,17881

SUC DE PORTOCALE ICE (NYBOT) - 10.09.2020 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

iulie 2020 119,4 120,75 118,3 118,75 08:40 - -1,15

septembrie 2020 120,75 122,35 120,55 122,35 08:40 - 1,3

METALE DE BAZÃ LME -09.09.2020 (DOLARI/TONÃ)
Aluminiu

aliaj
Aluminiu

primar Cupru Plumb
standard Nichel Cositor Zinc

Cumparare cash 1460 1740 6709 1888 14821 17940 2386

Vinzare/pret mediu cash 1460 1740 6709 1888 14821 17940 2386

Cumparare/3 luni 1500 1777 6681 1915 14853 17960 2412

Vinzare/3 luni 1500 1777 6681 1915 14853 17960 2412

Cumparare/15 luni 17792

Vinzare/15 luni 17792

METALE PREÞIOASE - 10.09.2020 ($/UNCIE TROY)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Aur CMX
septembrie 2020 1926,9 1927 1924,7 0,1 -8,3

Argint CMX
septembrie 2020 26,580 26,675 26,675 0,872 -0,189

1 uncie = 31 grame

PRODUSE PETROLIERE - 10.09.2020
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Þiþei light NYM ($/BARIL)
octombrie 2020 36,79 37,62 36,16 37,41 0,65

Þiþei brent ($/BARIL)
noiembrie 2020 42,22 42,45 41,21 41,40 -1,26

Pãcurã NYM ($/GALON)
octombrie 2020 1,1436 1,1443 1,1043 1,1092 -0,0423

Gaze naturale NYM ($/MMBTU)
octombrie 2020 2,586 2,586 2,493 2,55 -0,038

CAFEA ICE (NYBOT) - 10.09.2020 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

decembrie 2020 128 128,6 127,7 128,6 03:44 - -0,25

martie 2021 128,65 129,4 128,6 129,4 03:44 - -0,25

mai 2021 129,85 130,25 129,45 130,25 03:44 - -0,2

iulie 2021 130,3 131,1 130,3 131,1 03:44 - -0,2

CACAO ICE NYBOT - 10.09.2020 (DOLARI/TONÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

decembrie 2020 2568 2583 2568 2578 04:32 - 16

martie 2021 2556 2568 2556 2564 04:32 - 15

mai 2021 2551 2559 2551 2554 04:32 - 14

iulie 2021 2550 2550 2548 2549 04:32 - 15

CARNE CME - 10.09.2020 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschi-

dere Preþ max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

Vitã pentru îngrãºare
august 2020 137,875 138,325 137,65 137,975 08:41 - 0,325

septembrie 2020 138,65 139,025 138,275 138,575 08:41 - 0,075

octombrie 2020 139,525 139,975 139,35 139,625 08:41 - 0,1

noiembrie 2020 138,5 138,525 137,875 138,225 08:41 - 0,15

Vitã viu
august 2020 104,1 105,125 104,1 104,825 08:41 - 0,375

octombrie 2020 108,275 109,15 108,2 108,95 08:41 - 0,475

decembrie 2020 112,025 112,875 111,975 112,725 08:41 - 0,275

februarie 2021 114,675 115,3 114,6 115,15 08:41 - 0,025

Porc viu
august 2020 59,375 59,875 58,775 59,025 08:41 - -0,8

octombrie 2020 57,975 58,45 57,6 57,775 08:41 - -0,475

decembrie 2020 62,925 63,2 62,675 62,85 08:41 - -0,175

februarie 2021 67,8 67,875 67,65 67,75 08:41 - -0,125

CEREALE CBOT - 10.09.2020

Luna Deschider
e

Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ mediu Variaþie

Grâu CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2020 533 4/8 533 4/8 533 2/8 533 2/8 03:38 - -

decembrie 2020 544 4/8 545 6/8 543 0/8 543 6/8 03:38 - -0 4/8

martie 2021 553 0/8 554 0/8 551 6/8 552 2/8 03:38 - -0 6/8

mai 2021 557 4/8 559 2/8 557 0/8 557 4/8 03:38 - -0 6/8

Porumb CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2020 348 0/8 353 0/8 348 0/8 352 4/8 04:13 - 5 2/8

decembrie 2020 358 0/8 363 4/8 357 2/8 362 2/8 04:13 - 4 2/8

martie 2021 368 2/8 373 4/8 367 4/8 372 6/8 04:13 - 4 2/8

mai 2021 374 4/8 379 4/8 374 0/8 378 6/8 04:13 - 4 0/8

Ovãz CBOT (CENÞI/BUªEL)
decembrie 2020 271 2/8 275 0/8 269 6/8 273 2/8 04:13 - 3 2/8

Soia boabe CBOT (CENÞI/BUªEL)
noiembrie 2020 975 6/8 975 6/8 975 6/8 975 6/8 04:13 - 6 2/8

ianuarie 2021 970 0/8 977 0/8 969 6/8 974 2/8 04:13 - 6 2/8

martie 2021 975 0/8 982 6/8 975 0/8 980 2/8 04:13 - 6 6/8

mai 2021 975 0/8 983 6/8 975 0/8 981 0/8 04:13 - 7 2/8

Fãinã de soia CBOT (DOLARI/TONÃ SHORT)
septembrie 2020 309,4 309,6 309,4 309,6 04:13 - -0,2

octombrie 2020 312,5 313,2 311,3 311,7 04:13 - -0,4

decembrie 2020 317,4 318,3 316,3 316,6 04:13 - -0,6

ianuarie 2021 319,2 320,0 318,2 318,4 04:13 - -0,7

Ulei de soia CBOT (CENÞI/LIVRÃ)
septembrie 2020 33,07 33,62 32,99 33,33 04:13 - 0,56

octombrie 2020 33,22 33,75 33,15 33,46 04:13 - 0,57

decembrie 2020 33,31 33,87 33,3 33,59 04:13 - 0,57

ianuarie 2021 33,44 34 33,44 33,74 04:13 - 0,58

ZAHÃR 11 ICE (NYBOT) - 10.09.2020 (CENÞI/LIVRÃ)

Luna Deschidere Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

octombrie 2020 12 12,03 11,94 12,02 03:43 - -0,01

martie 2021 12,65 12,67 12,59 12,66 03:43 - -0,01

mai 2021 12,49 12,52 12,45 12,51 03:43 - -

iulie 2021 12,34 12,37 12,31 12,37 03:43 - -

CHERESTEA CME - 10.09.2020 (DOLAR/MBF)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Pret
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

martie 2021 871 871 871 871 09:00 - -8,9

mai 2021 612,5 612,5 612,5 612,5 09:00 - -29

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
LIBOR este rata dobânzii de bazã plãtitã la depozite între bãncile pieþei eurodolarului. Eurodolarul este un dolar
depozitat într-o bancã dintr-o þarã a cãrei monedã naþionalã nu este dolarul. Piaþa eurodolarului funcþioneazã
de aproximativ 40 de ani ºi este o componentã majorã a pieþei financiare internaþionale. Din punct de vedere al
volumului, Londra este centrul pieþei eurodolarului. Rata LIBOR publicatã în Wall Street Journal este media ratelor
a cinci mari bãnci: Bank of America, Barclays, Bank of Tokyo, Deutsche Bank ºi Swiss Bank. Cel mai des utilizatã
cotaþie pentru ipoteci este la ºase luni. Costul LIBOR este un indicator al ratei dobânzii, larg monitorizat pe plan in-
ternaþional. WSJ Prime Rate, dobândã publicatã de Wall Street Journal care supravegheazã marile bãnci,
este o ratã primarã consensualã la care bãncile acordã împrumuturi clienþilor favorabili. Rata primarã fluc-
tueazã în funcþie de schimbãrile fãcute de Consiliul Rezervei Federale. Rata primarã este folositã de bãnci la
fixarea ratelor pentru produse cum sunt cãrþile de credit sau auto împrumuturile. Dacã rata primarã urcã, la
fel se va întâmpla ºi cu rata cãrþii de credit variabilã.

Data actualizãrii: 08 Septembrie 2020
Dobânda Sãptãmâna în curs În urmã cu o lunã În urmã cu un an

WSJ Prime Rate 3,25 3,25 5,25

LIBOR la 1 lun? 0,16 0,16 2,04

LIBOR la 3 luni 0,25 0,25 2,13

LIBOR la 6 luni 0,30 0,34 2,04

LIBOR la 1 an 0,42 0,46 1,97

Notã: Pentru a transforma unitãþile de mãsurã anglo–saxone în unitãþi ISO, se utilizeazã transformãrile:
1 buºel = 36,36 l; 1 baril = 163,656 l; 1 galon = 4,54 l (pentru petrol); o livrã = 453,59 g; 1 uncie = 28,35 g;
1 uncie troy = 31,10 g “Variaþia” reprezintã diferenþa dintre cotaþia curentã ºi închiderea zilei precedente.

Legendã:*NYBOT– New York Board Of Trade; * CME – Chicago Mercantile Exchange; * CBOT – Chicago Board of Trade;
* WCE – Winnipeg Commodity Exchange; * LME – London Metal Exchange.

BALTIC DRY INDEX (BDIY: IND) - 09.09.2020
Valoare puncte Variaþie %

1296.00 -2,41%

* BDI reflectã evoluþia costurilor de transport maritim al materiilor prime


