
OFERTE SERVICIU DIVERSE

Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română, cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti 
nr. 38-40, sector 1, anunţă 
scoaterea la concurs a postului 
vacant de inspector aeronautic 
din cadrul Compartimentului 
Monitorizarea Conformării din 
subordinea Directorului General. 
Dosarele de concurs cuprinzând 
documentul menționat în 
anunțul postat pe website-ul 
AACR la adresa www.caa.ro, 
vor fi depuse la Registratura 
Autorităţii Aeronautice Civile 
Române până la data de 
19.12.2022 (inclusiv). Calendarul 
de desfășurare a concursurilor 
precum și detalii privind cerinţele 
posturilor, bibliografia, condiţiile 
de organizare a concursului și 
regulile pentru candidați sunt 
postate pe website-ul AACR 
(www.caa.ro) în secțiuea Despre 
noi/Carieră/Posturi vacante. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 021.208.13.08; 
021.208.15.42. 

GBD Business Consultancy 
&Services SRL angajeaza 1 
manager. CV-urile se trimit la 
email: marianchis77@gmail.com.

GLOBAL TRADE VENTURE S.R.L. 
angajeaza 30 de muncitori 
necalificati in constructii 
si 5 ajutor bucatar. Salariu 
motivant, cazare si diuna in 
caz de deplasare. Cerinte, 
profesionalism, lipsa alcool, 
cazier curat, minime cunostinte 
de engleza. CV-urile se trimite pe 
email: stravmelinda@yahoo.com

Global Onur Plas SRL angajeaza: 
operator instalatie de sortare 
si reciclare deseuri menajere 
asimilabile, Cod COR 818903 
-5 posturi si lucrator sortator 
deseuri reciclabile Cod COR 
932907-5 posturi. CV-urile se 
trimit la email: marianchis77@
gmail.com. 

NEW Metric SRL cu sediul în Sibiu, 
strada Barcelona, FN, jud. Sibiu 
angajează OPERATOR la mașini-
unelte cu comandă numerică 
COR 722323 (5 posturi), studii 
medii, limba engleză, vechime 
min.2 ani . CV-urile se pot depune 
la sediul firmei până la data de 
06.12.2022. Informații la telefon 
0369.101.035.

SC Amazon Development Center 
(Romania)SRL scoate la concurs 
3 posturi: -Tehnicieni Web, COR 
3514 (Iasi- 1 post). Cerinte 
minime: studii medii experienta 

in domeniu 0-1 ani, cunostinte 
de limba engleza- nivel avansat. 
-Specialist imbunatatire procese, 
COR 242102 (Iasi-1 post). Cerinte 
minime: studii superioare, 
experienta in domeniu 1 an, 
cunostinte de limba engleza- nivel 
avansat. -Specialist imbunatatire 
procese, COR 242102 (Iasi-1 
post). Cerinte minime: studii 
superioare, experienta in 
domeniu 0-1 ani, cunostinte de 
limba engleza- nivel avansat. 
Cei interesati pot trimite CV si 
scrisoare de intentie la adresa 
de e-mail: anaandb@amazon.
com pana la data de 06.12.2022. 
Doar candidatii selectati vor fi 
contactati. 

SC BALNEOCLIMATERICA 
SRL,cu sediul in Jud.Mures 
angajeaza personal pt.10-
Posturi- Bucatar, 5-Posturi- Ajutor 
bucatar, 5-Posturi- Ospatar, 
5-Posturi- Camerista hotel. 
Tel:0740999323. 

SC BENCHMARK Electronics 
România SRL angajează 
10 Muncitori necalificați la 
montarea și asamblarea pieselor. 
CV-urile se trimit la: recrutare@
jordanriver.eu până la data de 
06.12.2022. Doar candidații 
selectați vor fi contactați.

SC CEYLON JET LINE SRL cu sediul 
în Sibiu, str. Viorelelor, nr.20, Cui 
46849676, J32/2033/2022 
angajează curieri cod. COR 
962101, 4 posturi. CV pe adresa 
de email shadeez@yahoo.com 

SC KRANZ EUROCENTER 
SRL angajeaza SOFER 
AUTOMACARAGIU cu atestat si 
experienta. Santierele se afla in 
Bucuresti si Jud.ARGES. Relatii 
la telefon 0747.492.311 si 
0752.107.853. 

SC RIZZO REAL ESTATE 
SRL(RIZZO BOUTIQUE HOTEL) 
cu sediul în Poiana Brașov 
având nr. de ordine la Registrul 
Comerțului J8/3096/2019, cod 
unic de înregistrare RO 9280885, 
angajează îngrijitor spații 
hoteliere (cod COR 911202). 
Locuri disponibile 1. Pentru detalii 
vă rog să ne contactați la numărul 
de telefon 0368/100160.

SC WISE FACILITY 
MANAGEMENT,cu sediul in 
Fetesti, Jud.Ialomita, angajeaza 
120-posturi pentru functia 
de muncitor necalificat la 
asamblarea, montare piese. 
Tel.0740241189 

STRAVINSKY ART S.R.L. angajeaza 
30 de muncitori necalificati in 

constructii si 5 ajutor bucatar. 
Salariu motivant, cazare si diuna 
in caz de deplasare. Cerinte, 
profesionalism, lipsa alcool, 
cazier curat, minime cunostinte 
de engleza. CV-urile se trimite pe 
email: stravmelinda@yahoo.com

Societatea LEE & JIANGNAN 88 
S.R.L., cu sediul în Mediaș, având 
CUI RO34788249, angajează 5 
lucrători comerciali COD-COR 
522303 și 2 paznici COD-COR 
962907. Relații la telefon 0758-
767747.

Subscrisa BAI DE LEAC SRL 
cu sediul social in Municipiul 
Campulung Moldovenesc, avand 
numarul de inmatriculare la 
ORC J33/80/10.01.2019, CUI 
RO40401583, suplimenteaza 
locurile de munca cu un numar 
de 1 persoana,functia Ingrijitor 
cladiri cod COR 515301. 
Conditiile de angajare sunt 
studii medii ,cu limba engleza 
nivel mediu. Interviul va avea loc 

in data de 09/12/2022 la ora 
10.00 la sediul firmei. Cv-urile 
se pot trimte la adresa de email 
office@casapoveste.ro. Pentru 
interviu ne puteti contacta la 
numarul 0040744611822. 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
cu sediul în București, Șos. 
Panduri, nr. 90, sector 5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant 
cu angajare pe durată 
determinată:  1 post de 
Cercetător științific gr. III în 
cadrul proiectului de cercetare 
tip PED, nr. 609PED/2022, 
perioadă determinată, condiţii de 
participare: licențiat în domeniul 
chimie, doctorat în științe, 
domeniul chimie, specializarea 
rezonanță magnetică nucleară, 
norma de lucru 2 ore/zi, cu 
finanţare din contractul de 
cercetare.  Concursul va consta 
în Analiză dosar de înscriere și 

interviu. Dosarele de concurs se 
pot depune în termen de 30 de 
zile de la data publicării anunțului 
la Direcţia Resurse Umane, 
persoană contact Cecilia Pantazi 
tel. 0799.210.568. Informaţii se 
pot obţine pe site-ul www.unibuc.
ro şi la avizierul Direcţiei Resurse 
Umane. 

LICITATII

ACCERR IPURL Suceava, 
Universitatii 19, lichidator al 
Zootehnic Nord Est SRL Suceava 
vinde la licitatie activ situat 
in Com. Capu Campului, jud. 
Suceava cuprinzand: grajd 
maternitate, grajd porcine tineret 
(investitii in curs), alei, platforme, 
filtru sanitar, imprejmuire 
-pret pornire 754200 lei plus 
TVA. Licitatiile vor avea loc la 
sediul lichidatorului in 15 si 
22 decembrie 2022, 12, 19 si 
26 ianuarie 2023, ora 13.00. 
Informatii: 0745664657, www.
licitatii-insolventa.ro
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Azi 40 de anunţuri pentru tine
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tabelului preliminar al creantelor 
si intocmirea tabelului definitiv 
al creantelor 24.02.2023, 
adunarea creditorilor in data 
de 03.02.2023.Alte informatii 
la Tel.0736.512.009 .E-mail: 
europeanlexinsolvency@gmail.
com

Institutul Național de Boli 
Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" 
București, cu sediul in Strada Dr. 
Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, 
București, cod înregistrare fiscală 
9524980, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru revizuirea Autorizației 
de mediu nr. 640/16.12.2014, 
Revizuită la data de 18.10.2018, 
pentru activitățile: -Activităţi de 
asistenţă spitalicească, cod CAEN 
8610, -Cercetare-dezvoltare 
în științe sociale și umaniste, 
cod CAEN 7220, desfășurate în 
Strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 
1, sector 2, București. Informații 
se pot solicita la sediul AGENTIEI 
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 
BUCURESTI din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii - in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, 
de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M. București în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

Notificare Către toţi creditorii 
debitorului SC Silinast Concept 
SRL Cluj Napoca În temeiul art.99 
alin.3 din Legea nr.85/2014, Vă 
notificăm deschiderea procedurii 
insolvenţei împotriva debitoarei 
SC Silinast Concept SRL, Cod de 
identificare fiscală 36215639, 
Sediul social în Cluj Napoca, 
str. Augustin Presecan, nr.13, 
Provizoriu, Corp 4E, sc.E, La 
Parter, jud. Cluj, Număr ORC 
Cluj J12/686/2021, conform 
Sentintei Civile din data de 
29/11/2022 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Cluj, în 
dosarul 1101/1285/2022. 
Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii 
debitorului este 13/02/2023. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea, 
comunicarea si publicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 28/02/2023. Termenul 
pentru depunerea eventualelor 
contestaţii formulate împotriva 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 7 zile de la data publicarii in 
BPI. Termenul pentru întocmirea 
şi afişarea tabelului definitiv al 

este 21.02.2023, data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor este 01.02.2023, 
termen pentru continuarea 
procedurii 23.01.2023 (tel/
fax 031.401.27.18, tel. 
0723.452.218). 

European Lex Insolvency IPURL 
notifica deschiderea procedurii 
generale a falimentului in 
dosarul nr. 19246/3/2021 aflat 
pe rolul Tribunalul Bucuresti 
prin incheierea de sedinta din 
18.11.2022 privind pe debitoarea 
EDELSTAHL GROUP SRL cu 
termenele: inregistrare cereri 
de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar 07.01.2023, 
intocmirea tabelului suplimentar 
al creantelor 06.02.2023, termen 
pentru solutionarea eventualelor 
contestatii formulate impotriva 
tabelului suplimentaral 
creantelor si intocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creantelor 
03.03.2023.Alte informatii 
la Tel.0736.512.009 .E-mail: 
europeanlexinsolvency@gmail.
com

European Lex Insolvency IPURL 
notifica deschiderea procedurii 
generale a falimentului in 
dosarul nr. 4843/105/2022 
aflat pe rolul Tribunalul Prahova 
prin incheierea de sedinta 
din 28.11.2022 privind pe 
debitoarea EAGLE IMPEX SRL 
cu termenele: inregistrare cereri 
de admitere a creantelor in 
tabelul preliminar 13.01.2023, 
intocmirea tabelului preliminar al 
creantelor 03.02.2023, termen 
pentru solutionarea eventualelor 
contestatii formulate impotriva 
tabelului preliminar al creantelor 
si intocmirea tabelului definitiv 
al creantelor 01.03.2023, 
adunarea creditorilor in data 
de 09.02.2023.Alte informatii 
la Tel.0736.512.009 .E-mail: 
europeanlexinsolvency@gmail.
com

European Lex Insolvency IPURL 
notifica deschiderea procedurii 
generale a falimentului in 
dosarul nr. 4844/105/2022 
aflat pe rolul Tribunalul Prahova 
prin incheierea de sedinta din 
22.11.2022 privind pe debitoarea 
BAUFENSTER TEHNO ENERGY 
SRL cu termenele: inregistrare 
cereri de admitere a creantelor 
in tabelul preliminar 08.01.2023, 
intocmirea tabelului preliminar al 
creantelor 29.01.2023, termen 
pentru solutionarea eventualelor 
contestatii formulate impotriva 

B1, sc.A, et.1, ap.3, jud. Cluj, 
Număr ORC Cluj J12/1520/2013, 
In temeiul Legii nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei, 
aduce la cunostinta celor 
interesati preluarea de oferte in 
vederea valorificarii la pachet 
a urmatoarelor bunuri mobile 
din patrimoniul debitoarei : « 
VW Transporter, an fabricatie 
1992, Rover, Mercedes Vito, 
an fabricatie 1997, Iphone 6s, 
Samsung Galaxy 9, (bunurile 
sunt in stare avansata de 
degaradare) ». Cei interesati pot 
depune o oferta de cumparare a 
bunurilor la sediul lichidatorului 
judiciar din Cluj Napoca, str. Ion 
C. Bratianu, nr.28, ap.1,jud. Cluj, 
sau pe e-mail : insolv2007zalau@
yahoo.com pana in data de 
05.01.2023.Cea mai buna oferta 
din punct de vedere financiar va fi 
declarata castigatoare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine 
la telefoanele: 0742017430, 
0740846422. 

CUMPARARI DIVERSE

Anticariat. Cumpărăm cărți vechi/
noi. Plata pe loc. Deplasarea 
gratuită. 021.308.17.99.

DIVERSE

Administrator judiciar al societatii 
ROART INSTAL DESIGN S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, 
str. Caporal Ion Agapie, nr. 11, 
sector 5, CUI 17869483, Numar 
de ordine in Registrul Comertului 
J40/14150/2005, notifica 
debitoarea, creditorii si Oficiul 
Registrului Comertului Bucuresti 
ca prin Sentinta Civila nr. 
5259/25.11.2022, pronunţată 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia 
a VII-a Civila, în dosarul nr. 
24227/3/2022 s-a dispus 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa a debitoarei ROART 
INSTAL DESIGN S.R.L. Termenul 
limita de depunere de catre 
creditori a opozitiilor la sentinta 
de deschidere a procedurii este 
de 10 zile de la notificare, precum 
si termenul de solutionare a 
opozitiilor, care nu va depasi 5 zile 
de la data expirarii termenului de 
depunere a acestora. Termenul 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorului 
este 09.01.2023, termenul 
de verificarea creanţelor, de 
întocmire si publicare in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a 
Tabelului Preliminar de creante 
este 27.01.2023, termenul de 
definitivare a tabelului creantelor 

2023. Caietul de sarcini va 
fi achiziționat de la sediul 
societății. In cazul în care nu se 
adjudecă toate sortimentele, 
licitaţia se va organiza în aceleasi 
condiţii, saptămânal, in ziua 
de miercuri, ora 11. Pentru mai 
multe informatii ne contactati 
la următorul nr. de telefon: 
0373.550.051. 

European Lex Insolvency IPURL 
in calitate de lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile din patrimoniul 
societatii debitoarei ONIRY TAX 
SRL: autoturism marca Skoda 
Fabia an de fabricatie 2010 la 
pretul de 7115,25lei fara tva.
Licitatiile vor avea loc in Ploiesti, 
str.Ion Maiorescu nr.2, judetul 
Prahova in datele 08.12, 15.12, 
21.12 si 29.12.2022, 12.01.2023 
si 19.01.2023 ora 15.30.
Alte informatii si transmiterea 
raportului de evaluare la 
Tel.0736.512.009 .E-mail: 
europeanlexinsolvency@gmail.
com

GLOBAL BUSINESS NETWORK 
S.R.L. în faliment vinde prin 
licitaţie publică cu strigare în zilele 
de 12.12.2022, 19.12.2022, 
5.01.2023, 12.01.2023, ora 
11.30 în str. Constantin Brătescu 
nr. 34 et. 1 ap. 6 Constanţa, 
autoturism Chevrolet Aveo la 
prețul de 2750 lei plus TVA, an 
2007. Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona la preţul de 100 de lei 
plus TVA. Garanţia de participare 
este de 10% din valoarea bunului 
şi se depune cu cel puţin 24 de 
ore înaintea licitaţiei. Contact: 
0744371137, e-mail dovincescu.
ipurl@yahoo.com. 

INSOLV 2007 SPRL Zalau, 
desemnata ca lichidator judiciar 
al debitorului SC Laurentiu 
Cons SRL, Cod de identificare 
fiscală 16398973, Sediul social 
în Cehu Silvaniei, sat Motis, 
nr.136, jud. Salaj, Număr de 
ordine în registrul comerţului 
J31/298/2004, In temeiul Legii 
nr.85/2014 privind procedura 
insolvenţei, aduce la cunostinta 
celor interesati preluarea de 
oferte in vederea valorificarii ca si 
deseu fier vechi a bunului mobil 
constand in « Autoutilitara marca 
Volkswagen, numar inmatriculare 
SJ 03 MYP, numar identificare 
WV1ZZZ2DZYH037766». Cei 
interesati pot depune o oferta 
de cumparare a bunului mobil 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Zalau, str. Aleea Nucilor, nr.3, 
bl.K2, ap.3, jud. Salaj sau pe 
e-mail : insolv2007zalau@yahoo.
com pana in data de 05.01.2023. 
Ulterior ofertele inaintate 
lichidatorului judiciar vor fi 
supuse spre aprobare Adunarii 
Creditorilor SC Laurentiu Cons 
SRL. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefoanele: 
0742017430, 0740846422.

Societatea Profesionala INSOLV 
2007 SPRL Filiala Cluj ,în 
calitate de lichidator judiciar, al 
SC Tehnostar LTD SRL, Cod de 
identificare fiscală 31621490, 
Sediul social în Municipiul 
Turda, str. Armoniei, nr.1, bloc 

ANUNŢ vânzare bunuri prin 
licitaţie publică,din patrimoniul 
industria Sârmei Câmpia Turzii 
S.A.-în reorganizare judiciară 
Mures Insolvency SPRL,cu sediul 
în Târgu-Mures, str.General 
Gheorghe Avramescu, nr.4,jud.
Mures în calitate de Administrator 
Judiciar, aducem la cunoştinţa 
tuturor celor interesaţi faptul 
că debitoarea Industria Sârmei 
Câmpia Turzii S.A.-în reorganizare 
judiciară,cu sediul în Câmpia 
Turzii, str.Laminoristilor, 
nr.145,jud.Cluj, înmatriculată la 
O.R.C.Cluj sub nr.J12/67/1991, 
C.U.I. RO199710,în conformitate 
cu prevederile planului de 
reorganizare confirmat de 
judecătorul sindic,vinde prin 
licitaţie publică deschisă 
urmatorul bun: 1.Constructii 
in suprafata de 18.251mp si 
teren aferent,in suprafață totală 
de 23.939mp, imobil situat în 
localitatea Câmpia Turzii, str.
Laminoriștilor, nr.145,jud.Cluj, 
conform Plan de amplasament 
si delimitare a corpului de 
proprietate nr.6/07.11.2022, 
Dezmembrare din Cad.56779, 
intocmit de topograf-Moldovan 
Ovidiu-Bogdan, aut.seria:CJ 
nr.184, conform Raportului de 
vanzare nr.3290/17.11.2022. 
Preţul de pornire al licitatiei 
este de 1.099.656Euro fără 
TVA.În ceea ce priveşte TVA-ul 
aferent bunului valorificat,acesta 
va urma dispoziţiile legale în 
vigoare.Persoanele interesate 
pot solicita vizualizarea/
inspecţia bunului şi pot obţine 
gratuit informaţii suplimentare 
cu privire la acesta,la sediul 
societăţii-persoană de contact 
Administrator Special-prin e-mail 
înaintat la adresele:alexei.
sheromov@isct.ro, smdamures@
gmail.com. Regulamentul 
de vânzare şi Raportul de 
vânzare nr.3290/17.11.2022.
pot fi vizualizate pe site-ul 
debitoarei:www.isct.ro sau al 
administratorului judiciar:www.
smdamures.ro. Licitaţia publică 
va avea loc în data de-09.12.2022, 
ora 11.00,la sediul societăţii 
INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA 
TURZII S.A,în Câmpia Turzii, str.
Laminoristilor, nr.145,jud.Cluj. 
Potenţialii cumpăratori interesaţi 
vor depune până la data de-
09.12.2022, ora 10.00,ofertele 
si documentele de participare,la 
registratura societăţii,în atenţia 
Administratorului Special sau 
le vor comunica,în format 
electronic,la adresele de 
e-mail:alexei.sheromov@isct.
ro sau smdamures@gmail.
com. Bunurile se valorifică 
liber de orice sarcini, conform 
prevederilor art.53,din Legea 
nr.85/2006 pdrivind procedura 
insolvenţei. 

C.N ROMARM S.A Filiala 
S.U.M. MIJA S.A Comuna 
I.L.Caragiale, 1377257, jud.
Dambovita. Oraganizeaza 
miercuri 14.12.2022 ora 11, 
la sediul societatii LICITAȚIE 
Pentru valorificarea deșeurilor 
rezultate în urma procesului 
de fabricație,în decursul anului 

ANUNŢ PUBLICITAR. Compania 
Naţională ROMTEHNICA 
S.A. cu sediul în Bucureşti, 
Bulevardul Timişoara nr. 
5C, Sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/7550/2001, cod unic de 
înregistrare RO472771, telefon 
021.318.50.04, 021.318.50.07, 
021.318.50.30, fax 
021.318.50.00, 021.318.50.35 
organizează la sediul Companiei: 
1. Licitaţie publică deschisă cu 
strigare în data de 16.12.2022, 
ora 10.00 pentru vânzarea unor 
bunuri aflate în administrarea 
C.N. Romtehnica S.A. Denumirea, 
preţurile de pornire, salturile 
de supralicitare, precum şi 
condiţiile privind participarea 
şi adjudecarea acestor bunuri 
sunt prevăzute în caietul de 
sarcini, ce se poate procura de 
la sediul companiei sau se poate 
accesa/descărca de pe site-ul 
acesteia (www.romtehnica.com.
ro) în perioada 07-13.12.2022. 
Indiferent de modalitatea 
aleasă, pentru a se califica, 
solicitanţii sunt obligaţi să 
achite contravaloarea acestuia, 
respectiv 100 lei, inclusiv TVA. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 50 lei, inclusiv TVA. Termenul 
limită pentru depunerea 
cererilor de cumpărare, la sediul 
Companiei sau prin fax, precum 
şi a documentelor prevăzute 
în caietul de sarcini este 
13.12.2022, ora 14.00. Informaţii 
suplimentare, la numerele de 
telefon menţionate mai sus sau 
prin e-mail: val.int@romtehnica.
com.ro.

ANUNŢ PUBLICITAR. Societatea 
Cupru Min SA cu sediul în 
Abrud, Piața Petru Dobra nr. 1 
jud. Alba, România tel.+40258-
780083, fax +40258-780296, 
e-mail: office@cuprumin.ro, 
organizează licitație deschisă 
pentru vânzare concentrat de 
cupru uscat. Cantitatea care se 
va vinde este de 42.000 tone. 
Durata contractului: 12 luni. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
18.01.2023 ora 13:00. Data 
limită pentru primirea solicitărilor 
de clarificare privind conținutul 
documentației de atribuire este 
15.12.2022. Data limită pentru 
transmiterea răspunsurilor la 
clarificări este de 5 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. Ofertele 
vor fi depuse în limba română, 
cu valabilitate de minim 90 zile 
de la deschidere. Deschiderea 
ofertelor va avea loc pe data de 
18.01.2023 ora 14:00 la sediul 
societății. Criteriul de atribuire 
este oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic. 
Documentația de atribuire, 
redactată în limba română sau 
în limba engleză, pe suport de 
hârtie sau pe suport electronic 
poate fi obținută gratuit de la 
sediul societății-compartiment 
desfacere, în baza unei solicitări 
scrise care va conține toate 
datele de identificare, fiscale 
și de contact ale solicitantului. 
Documentația poate fi ridicată 
personal, prin curier împuternicit 
sau poate fi transmisă prin email.

AGENŢII DE PUBLICITATE COLABORATOARE

FIRMA ADRESA TELEFON

1 St. Klass International București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, 0723.132.214
 parter (magazin), sect. 5
SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391
   0722.609.887
Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281
Indicativ Media SRL București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 
  0744.10.15.12
Maxim Servcomex Intermed București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10
Profesional Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 0721.213.403
 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0722.554.020
Metropolitan Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133
Maxpress ADV SRL  0721.080.810
Paper Ganet București, Str. Braşov nr. 21 0726.712.377
Calliope SRL Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 64 0784.010.095
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să indeplinească toate si oricare 
dintre formalitătile cerute pentru 
inregistrarea si pentru asigurarea 
opozabilitătii către terte persoane 
a hotărarilor luate de AGOA. 
Persoana imputernicită va putea 
delega altor persoane mandatul 
său cu privire la indeplinirea 
formalitătilor mentionate 
mai sus. La şedinţa AGOA, 
acţionarii persoane juridice pot 
fi reprezentaţi prin reprezentanţii 
lor legali care, la rândul lor, pot da 
procură specială altor persoane. 
Procurile şi/sau delegaţiile vor 
fi depuse în original la sediul 
Societăţii cu 48 de ore înainte 
de data AGOA, respectiv până la 
data de 04.01.2023, ora 12:30 şi 
vor fi reţinute de către Societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal ce va 
fi elaborat. Actionarii pot vota 
in cadrul Adunarii Generale a 
Actionarilor prin corespondenta, 
avand obligatia sa transmita 
Directoratului, cu cel putin 48 de 
ore inainte de data desfasurarii 
sedintei, formularul de vot prin 
corespondenta pus la dispozitie 
de catre Societate, astfel cum 
este completat, datat si semnat 
de catre reprezentantul legal al 
fiecarui actionar. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a 
Actionarilor nu poate lucra din 
cauza neîndeplinirii conditiilor 
prevăzute de Legea societătilor, 
aceasta se va tine în data de 
09.01.2023, în acelasi loc si la 
aceeasi oră. Data de referinţă 
indicată în preambulul prezentei 
convocări va rămâne valabilă şi 
în cazul celei de-a doua adunări. 
Mandatele speciale/procurile 
speciale primite de reprezentantii 
actionarilor vor fi valabile si 
pentru această a doua adunare. 
Presedintele Directoratului, 
Burlan Daniel. 

SCM Colin Daily convoaca/
la sediul din: Buc., str. Valea 
Lunga nr. 30, sect.6, in data 
de 20.12.2022 ora 9.00, 
Adunarea Generala Ordinara cu 
urmatoarea ordine de zi:bugetul 
de venituri si cheltuieli pe anul. 
2023; diverse. In acelasi loc 
si la aceeasi data, la ora 10 se 
convoaca :Adunarea Genarala 
Extraordinara cu urmatoarea 
ordine de zi: retragere de membrii 
cooperatori; diverse 

Dispozițiile obligatorii nr.CRR-AIF 
1330/29.06.2022 și nr.CRR-AIF 
1331/29.06.2022 emise de către 
ANAF-DGRFP Craiova, respectiv 
măsurile de la 3.12 la 3.25 si 
măsurile de la 3.28 la 3.39 si 
desemnarea persoanelor care 
vor exercita acţiunea în justiţie. 
2. Aprobarea promovarii unei 
acţiuni în răspundere pentru 
recuperarea sumei totale de 
8.574.039 lei compusă din suma 
de 6.493.328 lei reprezentând 
plăți nelegale nerecuperate 
la care se adaugă suma de 
2.080.711 lei reprezentând 
dobânda legală renumeratorie 
și dobânda legală penalizatoare, 
urmând a se calcula și încasa în 
continuare daune interese până 
la achitarea integrală a sumei 
de 6.493.328 lei, sume cu care 
S C.E. Oltenia a fost prejudiciată, 
ca urmare a neducerii la 
îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin Dispoziția obligatorie 
nr. CV 3261/13.02.2014 dar 
și neprezervarea dreptului 
de atragere în răspundere a 
persoanelor indicate ca fiind 
răspunzătoare de efectuarea 
plăților nelegale, împotriva 
persoanei nominalizată în 
Dispoziţia obligatorie nr. CRR-
AIF 1331/29.06.2022 a Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală -Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice 
Craiova, respectiv a domnului 
Ciurel Laurențiu Dan -Director 
General Executiv/Președinte 
Directorat ca fiind responsabil 
pentru neducerea la îndeplinire 
a măsurilor lăsate si desemnarea 
persoanelor care vor exercita 
acțiunea în justiție impotriva 
persoanei mentionate anterior. 
3. Aprobarea promovarii unei 
actiuni in raspundere impotriva 
persoanelor raspunzatoare, in 
vederea ducerii la indeplinire a 
masurilor dispuse prin actele de 
control de catre Curtea de Conturi 
si ANAF, pentru recuperarea 
sumelor achitate nelegal catre 
Asociatia Clubul Sportiv Pandurii 
Lignitul Targu Jiu, conform notei 
de fundamentare si desemnarea 
persoanelor care vor exercita 
acțiunea în justiție impotriva 
persoanelor mentionate anterior. 
4. Imputernicirea presedintelui de 
sedintă, membru al Directoratului 

sedintă, membru al Directoratului 
să indeplinească toate si oricare 
dintre formalitătile cerute pentru 
inregistrarea si pentru asigurarea 
opozabilitătii către terte persoane 
a hotărarilor luate de AGEA. 
Persoana imputernicită va putea 
delega altor persoane mandatul 
său cu privire la indeplinirea 
formalitătilor mentionate 
mai sus. La şedinţa AGEA, 
acţionarii persoane juridice pot 
fi reprezentaţi prin reprezentanţii 
lor legali care, la rândul lor, pot da 
procură specială altor persoane. 
Procurile şi/sau delegaţiile vor 
fi depuse în original la sediul 
Societăţii cu 48 de ore înainte 
de data AGEA, respectiv până la 
data de 04.01.2023, ora 12.00 şi 
vor fi reţinute de către Societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal ce va 
fi elaborat. Actionarii pot vota 
in cadrul Adunarii Generale a 
Actionarilor prin corespondenta, 
avand obligatia sa transmita 
Directoratului, cu cel putin 48 de 
ore inainte de data desfasurarii 
sedintei, formularul de vot prin 
corespondenta pus la dispozitie 
de catre Societate, astfel cum 
este completat, datat si semnat 
de catre reprezentantul legal al 
fiecarui actionar. În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Actionarilor nu poate lucra din 
cauza neîndeplinirii conditiilor 
prevăzute de Legea societătilor, 
aceasta se va tine în data de 
09.01.2023, în acelasi loc si la 
aceeasi oră. Data de referinţă 
indicată în preambulul prezentei 
convocări va rămâne valabilă şi 
în cazul celei de-a doua adunări. 
Mandatele speciale/procurile 
speciale primite de reprezentantii 
actionarilor vor fi valabile si 
pentru această a doua adunare. 
Presedintele Directoratului, 
Burlan Daniel. 

CONVOCARE a Adunării Generale 
Ordinare a Actionarilor Societatii 
Complexul Energetic Oltenia 
S.A. Directoratul Societatii 
Complexul Energetic Oltenia 
S.A. ("Societatea"), convoacă, 
în conformitate cu dispozitiile 
articolului 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societătile, 
republicată, cu modificările si 
completările ulterioare ("Legea 
societătilor"), precum si cu 
prevederile actului constitutiv al 
Societătii, Adunarea Generală 
Ordinară a Actionarilor ("AGOA") 
la data de 06.01.2023, ora 
12:30, la sediul Reprezentantei 
Societatii Complexul Energetic 
Oltenia S.A. situat in Bucuresti, 
Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru 
toti actionarii înregistrati în 
registrul actionarilor la data de 
01.01.2023, stabilită ca dată 
de referintă, conform art. 123, 
alineatul 2 din Legea societătilor. 
Ordinea de zi a sedintei Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor: 
1. Aprobarea promovarii unor 
acţiuni în răspundere pentru 
recuperarea prejudiciului stabilit 
ca urmare a măsurilor dispuse 
prin Raportul de inspecție 
economico-financiară nr.CRR-
AIF 1329/29.06.2022 și 

baza prevederilor art. 21 alin. (3) 
din O.U.G. nr. 94/2011 de către 
Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Craiova, 
Serviciul de Inspecție Economico-
Financiară Compartimentul Gorj. 
2. Informare privind încheierea 
unui act adițional la contractul 
nr.2895/CEOSE/ 20.12.2021, 
încheiat cu SC Uzimet Industry 
SRL-lider, SC GRIMEX SRL-
asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC 
Artego SA-asociat, SC Neptun SA-
asociat și SC Marsat SA-asociat, 
având ca obiect „Demontarea, 
montarea, reparația generală 
și modernizarea benzilor 
transportoare ale magistralei de 
transport cărbune din depozitul 
nou de cărbune al carierei Roșia 
la SE Rovinari: T401, T401.1 
și T402". 3. Informare privind 
suplimentarea valorilor estimate 
prin RNO nr. 1710/DE/17.06.2022 
pentru atribuirea acordului cadru 
de produse „Filer calcar pentru 
S.E. Rovinari bl. nr. 6/ Lot 2, Filer 
calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 
3(5)/ lot 3, Filer calcar pentru 
S.E. Isalnita bl. nr.7 Lot 4" în urma 
desfăşurării etapei de evaluare 
a ofertelor financiare, cu data 
limită deschidere a ofertelor data 
de 23.09.2022. 4. Informare 
privind componenta comisiei 
de analiza a documentelor 
elaborate de către consultant 
(elementele de fezabilitate, 
evaluarea autorizată a aportului 
CE Oltenia, proiectul de Acord 
al Acționarilor/Act constitutiv) 
si negocierea documentelor 
tranzacției cu investitorii selectați 
și discutarea formei finale a 
acestora pentru constituirea 
unei societății cu capital mixt/
SPV în vederea construcției 
unei centrale cu ciclu combinat 
pe gaz natural de 850 MW la 
Ișalnița, care va înlocui blocul 
7 și respectiv blocul 8, ambele 
de 315 MW pe lignit, cuprins 
in Planul de restructurare al 
Societății. 5. Aprobarea încheierii, 
între Complexul Energetic Oltenia 
S.A. și U.A.T. Comuna Prigoria, 
pentru o perioada de 10 ani, 
a unui contract de superficie 
pentru terenul în suprafață de 
2.500 mp din Comuna Prigoria, 
județul Gorj și a unui contract de 
comodat, cu sarcini pecuniare 
pentru beneficiar, pentru 
mijloacele fixe existente pe teren. 
6. Aprobarea revocarii hotărârii 
AGEA nr. 5/14.04.2022 prin 
care s-a aprobat: (i) încheierea 
unui contract de superficie, între 
Complexul Energetic Oltenia S.A. 
și Parohia Sfânta Varvara (CIF 
30980208), pentru o perioadă 
de 15 de ani, cu posibilitatea 
de prelungire, pentru terenul 
proprietate a societății în 
suprafață de 2.110 mp situat în 
mun. Târgu Jiu, județul Gorj (zona 
Cartier Primăverii), intabulat în 
Cartea funciară nr. 47512 Târgu 
Jiu si (ii) constituirea superficiei 
cu titlu oneros, plata anuală a 
prestației de către superficiar 
reprezentând-o valoarea 
impozitului pe care societatea 
îl plătește anual pentru terenul 
în suprafață de 2.110 mp. 7. 
Imputernicirea presedintelui de 

06/01/2023. Termenul limită 
pentru tabelul suplimentar 
17/01/2023. Termenul pentru 
depunerea eventualelor 
contestaţii 7 zile de la data 
publicarii in BPI. Termenul pentru 
tabelulul definitiv consolidat al 
creanţelor este 31/01/2023. 

CITATII

SE citează numita Vida Otilia cu 
domiciliu cunoscut in localitatea 
Drâmbar, comuna Cugud, jud. 
Alba, la Judecatoria Alba Iulia, 
pentru data 07.12.2022, ora 
9, completul C 10, în calitate 
de pârât, în dosarul civ. nr. 
1875/176/2021, având ca 
obiect uzucapiune, în proces 
cu reclamantul Sava Ioan cu 
domiciliul în comuna Vințu de 
Jos, str. Sibișeni, nr. 464, jud. 
Alba. 

SE citează pârâta Stoica Teodora, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
str. Berzei nr. 12, mun. Medgidia, 
jud. Constanța, în dosarul nr. 
1278/256/2019* de pe rolul 
Judecătoriei Medgidia având ca 
obiect succesiune, la termenul 
din 27.01.2023, ora 10.30.

Se citeaza la S.P.N. VERITAS cu 
sediul in:Arad, B-dul.V.Milea nr.33-
37, pentru data de 19.12.2022 
ora.14, toti succesibilii defunctei 
SECIANSCHI RODICA-MARIA 
decedata la data de 05.11.2021 
cu ultim domiciliu în:Arad, Pta.
Spitalului, bl.5, sc.A, ap.6, jud.
Arad.

Se citeaza la S.P.N. VERITAS 
cu sediul in:Arad, B-dul.V.Milea 
nr.33-37, pentru data de 
28.12.2022 ora.10, BORSCH 
MARTA si HONIGES CSABA cu 
domiciliu necunoscut, succesibilii 
defunctei:HONIGES ELISABETA 
decedata la data de 04.12.2021 
cu ultim domiciliu în:Arad, Bld.
Iuliu Maniu nr.23-25, bl.C, sc.B, 
ap.7, jud.Arad.

ADUNARI GENERALE

CONVOCARE a Adunării Generale 
Extraordinare a Actionarilor 
Societatii Complexul Energetic 
Oltenia S.A. Directoratul Societatii 
Complexul Energetic Oltenia 
S.A. ("Societatea"), convoacă, 
în conformitate cu dispozitiile 
articolului 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societătile, 
republicată, cu modificările si 
completările ulterioare ("Legea 
societătilor "), precum si cu 
prevederile actului constitutiv al 
Societătii, Adunarea Generală 
Extraordinară a Actionarilor 
("AGEA") la data de 06.01.2023, 
ora 12.00, la sediul Reprezentantei 
Societatii Complexul Energetic 
Oltenia S.A. situat in Bucuresti, 
Str. Badea Cartan, nr. 24, pentru 
toti actionarii înregistrati în 
registrul actionarilor la data de 
01.01.2023, stabilită ca dată 
de referintă, conform art. 123, 
alineatul 2 din Legea societătilor. 
Ordinea de zi a sedintei Adunarii 
Generale Extraordinare a 
Actionarilor: 1. Informare 
referitoare la demersurile 
efectuate privind măsura 3.9. din 
Dispoziția Obligatorie nr. CRR-
AIF 1331/29.06.2022 emisă în 

creanţelor este 21/03/2023. 
Adunarea creditorilor: Se notifică 
faptul că prima Adunare a 
creditorilor va avea loc la: Adresa 
Cluj Napoca, str. I. C. Bratianu, 
nr.28, ap.1, jud. Cluj, Data 
06/03/2023, Ora 12.00, având 
ca ordine de zi: 1.prezentarea 
situaţiei debitorului; 
2.desemnarea Comitetului 
Creditorilor; 3.confirmarea 
administratorului judiciar, 
4.stabilirea retribuției lunare 
administratorului judiciar, 5. 
stabilirea onorariului procentual 
administratorului judiciar. 
Creditorii au posibilitatea de 
a vota si prin corespondenta 
in cadrul adunarii convocate 
prin prezenta, conform art. 48 
alin. 4 din Legea 85 din 2014. 
Scrisoarea prin care îşi exprimă 
votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic 
căruia i s-a încorporat, ataşat ori 
asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat 
valabil, pot fi comunicate prin 
orice mijloace practicianului 
in insolventa. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa 
administratorului judiciar la tel/
fax: 0742017430, 0260632561 

SC Nufărul SA, cu sediul social 
în Bucureşti, sector 6, B-dul luliu 
Maniu, nr. 187, înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/191/1991, având cod 
unic de înregistrare 2633548, 
informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
Autorizaţiei de Mediu pentru 
unităţile sale din București: 1. SC 
NUFARUL SA- Băneasa, Str. Horia 
Măcelariu nr. 7, bl. XIII- 5, sector 
1; 2. SC NUFARUL SA- C.16, Str. 
Drumul Taberei nr. 82, bl. C.16, 
sector 6; 3. SC NUFARUL SA- 13 
Septembrie, Calea 13 Septembrie 
nr. 102-104, bl. 48, sector 5; 4. 
SC NUFARUL SA- Mihai Bravu, 
Şos. Mihai Bravu nr. 311-313, bl. 
9B1, sector 3; 5. SC NUFARUL 
SA- Socului, Bd. Chişinău nr. 77, 
bl. 13A; sector 2, 6. SC NUFARUL 
SA- Sebastian, Calea Rahovei 
nr. 305, bl. 52, sector 5; 7. SC 
NUFARUL SA- Turda, Str. Turda 
nr. 100, bl. 29, sector 1; 8. SC 
NUFARUL SA- Banu Manta, 
Bd. Banu Manta nr. 12, bl. 26, 
sector 1, toate având ca profil de 
activitatea spălarea și curățarea 
chimică a materialelor textile și 
produselor din blană cod CAEN 
9601. Pentru orice informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul societăţii noastre din Bd. 
Iuliu Maniu nr. 187, sector 6 şi la 
e-mail nufarul@nufarul.com.ro

Vă notificăm deschiderea 
procedurii falimentului in forma 
generala împotriva debitoarei 
SERVICEAGRREGATE SRL, CUI 
28237164, Viişoara, Nr. 909, 
Judet Cluj, J12/708/2011, 
conform Încheierii Civile nr. 2477 
din 29.11.2022, pronunţată de 
Tribunalul Specializat Cluj, în 
dosarul 246/1285/2022, fiind 
desemnat in calitate de lichidator 
judiciar CII Dorner Peter Egon. 
Termenul pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
in tabelul suplimentar 

COMEMORARI

 


