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BURSA MUNCII

COMUNA Horgesti, judetul Bacau, cu
sediul în sat Horgesti,comuna Horgesti,
jud.Bacau organizeazã concurs, pentru
ocuparea postului contractual vacant de
ingrijitor curatenie, functie de executie pe
perioada nedeterminata , aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificat ºi completat de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
-Ingrijitor curatenie-post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor: generale-nu se solicita vechime in
munca Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisa-09.12.2020, ora
11.00, la sediul Primariei Horgesti,
jud.Bacau.-proba interviu-14.12.2020, ora
11.00, la sediul Primariei Horgesti, jud.
Bacau. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucratoare de la afiºare, la
sediul instituþiei. Relatii suplimentare se pot
obtine de la Sediul Primariei comunei
Horgesti. Datele de contact ale persoanei
care asigura secretariatul comisiei de
concurs- Catea Felicia-Claudia, tel.0768
103150. *

COMUNA Ezeriº, cu sediul în Ezeriº,
str.Principalã nr.1, jud.Caraº-Severin,
organizeaza concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Muncitor calificat I, 1
post contractual vacant, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor
generale/ºcoalã profesionalã/curs de
calificare în domeniul instalaþii apã-canal;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-8 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
08.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-10.12.2020, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare, la sediul instituþiei. Date contact
-Luchian Elena, tel.0728157984. *

INSTITUTUL de Cercetare-Dezvoltare
pentru Montanologie, cu sediul în Cristian,
str.XIII nr.53, jud.Sibiu, organizeazã
concurs pentru ocuparea postului vacant
contractual de execuþie pe perioadã
nedeterminatã de asistent de cercetare
ºtiinþificã stagiar în ingineria ºi protecþia
mediului, gradaþie de vechime 1 si consta în
3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
-selecþia dosarelor de înscriere;-proba
scrisã- 08.12.2020 ora 10.00; -interviul
-08.12.2020, ora 14.00. Condiþii specifice de
participare la concurs:-studii universitare de
licenta absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in munca-minim 3 ani.
NOTA:-Actele vor fi prezentate si în original
în vederea verificãrii conformitãþii. Dosarele
se depun la secretarul comisiei de concurs/
soluþionare contestaþii, compartimentul de
resurse umane, în termen de 10 zile lucrã-
toare de la afiºare, între orele 08-13.30,la
sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare
pentru Montanologie,Cristian Selecþia
dosarelor se va efectua in termen de 5 zile
de la data de expirare a termenului de depu-
nere a dosarelor. Date de contact- tel.

0269/579408 Email icdmcrist ian@
gmail.com. *

ªCOALA Gimnazialã Nr.1, cu sediul în
Adam, strada Principalã nr.1, jud.Galaþi,
organizeaza concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante, de muncitor
calificat I (G). Denumirea funcþiei-muncitor
calificat I (G), perioadã nedeterminatã,
numãr posturi-1 normã, conform H.G.286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura în
locaþia ªcolii din satul Cãuieºti, comuna
Drãguºeni, jud.Galaþ i , astfel:-proba
scrisã-08.12.2020, ora 09.00, la ªcoala
Gimnazialã Nr.1 Adam, locaþia Cãuieºti;
-proba practicã-09.12.2020, ora 11.00, la
ªcoala Gimnazialã Nr.1 Adam, locaþia
Cãuieºti;-proba interviu-09.12.2020, ora
09.00, la ªcoala Gimnazialã Nr.1 Adam,
locaþia Cãuieºti. Condiþii de participare la
concurs:-Pentru ocuparea funcþiei de
muncitor calificat I, trebuie îndeplinite
urmãtoarele condiþii minimale de studii:-are
cetãþenie românã;-10 clase ºi cursuri de
cal i f icare profesionalã sau ºcoalã
profesionalã, cu cel puþin una dintre
calificãrile:-tâmplar, lãcãtuº, electrician,
fochist;-vechime în specialitate-minim 5 ani.
Candidaþ i i vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la locaþia
ªcol i i Gimnaziale Cãuieºt i . Relaþ i i
suplimentare la locaþia-ºcoala din satul
Cãuieºti, persoanã de contact-Zamfiroiu
Liana, tel.0236/331461. *

LICEUL Teoretic German Friedrich Schiller,
cu sediul în Oradea, str.Wil l iam
Shakespeare, nr.22, jud.Bihor, organizeazã
concurs, pentru ocuparea postului
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modif icatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014: Denumirea postului-
îngrijitor-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii, cu diplomã de bacalaureat;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-1 an. Data, ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului:-proba practicã-
09.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-09.12.2020, 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-secretariat,
tel.0359/439711, mail: l iceulgerman
oradea@ gmail.com. *

LICEUL Teoretic Gãtaia, cu sediul în
Gãtaia, str.Republicii, nr.101, jud.Timiº,
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 curãþenie-post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii spe-
cifice de participare la concurs:-nivelul stu-
diilor- generale sau medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
8.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba practicã-8.12.2020, ora 13.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-8.12.2020,
ora 14.00, la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 26.11.2020,
ora 16.00, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat,tel.0256410015. *

LICEUL Tehnologic ”Edmond Nicolau”
Brãila, cu sediul în Brãila, Calea Cãlãraºilor
nr.206, jud.Brãila, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, aprobate prin H.G.nr.286/2
011, modificatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014.Denumirea postului-
îngrijitor-5 posturi vacante, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii(minim 10 clase);-vechime în muncã-
minim 3 ani;-diplomã-curs de igienã sau
dovada cã urmeazã cursul;-aviz de
integritate comportamentalã conform Legii
nr. 118/2019. Denumirea postului-paznic-1
post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de par-
ticipare la concurs:-nivelul studiilor-medii
(minim 10 clase);-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-minim 5
ani;-vechimea în instituþiile de învãþãmânt
constituie avantaj;-atestat de calificare
profesionalã-agent pazã ºi ordine;-aviz de
integritate comportamentalã conform Legii
nr.118/2019. Denumirea postului-muncitor
calificat-electrician-1 post vacant, con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-medii(minim 10 clase);
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-minim 3 ani;-certificat/
atestat electrician întreþinere ºi reparaþii
instalaþii electrice;-aviz de integritate com-
portamentalã conform Legii nr.118/2019.
Denumirea postului-muncitor calificat-
instalator-1 post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medi i(minim 10 clase);-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului- minim 3 ani;-aviz de integritate
com- portamentalã conform Legii nr.118/
2019. Denumirea postului-muncitor calificat-
lãcãtuº mecanic-1 post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-medii(minim 10 clase);-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului- minim 3 ani;-aviz de integritate
comportamentalã conform Legii nr.118/
2019. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-08.12.2020 , ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba practicã-
11.12.2020 ora 09.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-16.12.2020, ora 09.00, 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- secre-
tariat-d-na ªTEFAN, tel.0239673665. *

UNITATEA Administrativ Teritorialã
Comuna Lovrin, cu sediul în Lovrin nr.206,
jud.Timiº, organizeazã concurs, conform
H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru ocuparea pe
perioadã nedeterminatã a funcþi i lor
contractuale de execuþie vacante de:
-referent cultural-8 ore;-ºofer-8 ore;-lãcãtuº
mecanic-8 ore. Concursul se va desfãºura
astfel:-proba scrisã-09.12.2020, ora 10.00;
-interviul-10.12.2020, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:-Pentru
funcþia de referent cultural-8 ore-studii medii
cu diplomã de bacalaureat;-cunoºtinþe
operare calculator-nivel mediu;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului contractual-minimum 10 ani. Pentru
funcþia de ºofer-8 ore-studii medii cu diplo-

mã de bacalaureat;-permis de conducere
categoria B,C,D,E,F;-vechime în muncã-
minimum 20 ani. Pentru funcþia de Lacatus
mecanic-8 ore;-studii medii cu diploma de
calificare;-vechime în muncã-minimum 10
ani; 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 instituþiei, ultima zi de înscriere-
25.11.2020. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei, tel.0256381002. *

LICEUL Tehnologic „Dimitrie Leonida”, cu
sediul în Piatra Neamþ, bg.Mãrãºeºti nr.13,
jud.Neamþ, 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-informatician IA S-post con-
tractual temporar vacant pe perioadã deter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare
(în specialitatea postului-informaticã);
-vechime în muncã-minim 3 ani. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-27.11.2020, ora 09.00, la sediul
instituþiei; -proba practicã-04.12.2020, ora
09.00, la sediul instituþiei;-proba interviu-
08.12.2020, ora 09.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile de la afiºare, la sediul
instituþiei. Date contact-compartimentul
secretariat,tel.0233/215262. *

LICEUL Teoretic ,,Dositei Obradovici” Timi-
ºoara, cu sediul în Timiºoara, jud.Timiº,
Bd.General Ion Drãgãlina nr.6, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale vacante aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014 pe perioadã
nedeterminatã. Denumirea postului-1 post
secretar-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs-nivelul studiilor-
studii superioare de specialitate;-vechime în
specialitate-minim 3 ani într-un post
similar;-cunoaºterea fluentã limbii sârbe.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului-08.12.2020, ora 10.00 la sediul
instituþiei;-proba scrisã-08.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba practicã-
08.12.2020, ora 11.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-12.12.2020, ora
13.00 la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-Liceul Teoretic ,,Dositei Obradovici”
Timiºoara, tel.0256/491624, dobradovici@
yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã Nr.1 Andreeºti, cu
sediul în comuna Vladimir, str.Principalã
nr.1, jud.Gorj, 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-administrator financiar-
0,5 normã, post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare economice;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minimum 3 ani; Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
08.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba practicã-09.12.2020, 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.0253230165. *

ªCOALA Gimnazialã Comuna Balinþ, cu
sediul în Balinþ, str.Principalã nr.163, jud.
Timiº, 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-fochist 0,5 normã-post
vacant, contractual, pe perioadã deter-
minatã pânã în data de 21.10.2021. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-generale/medii;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupãrii postului-
nu se solicitã. Data, ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului:-proba scrisã-
08.12.2020, ora 8.00, la sediul instituþiei;
-proba practicã-08.12.2020, ora 13.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-08.12.2020,
ora 15.00, 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, pânã la data de
26.11.2020. Date contact-Kristof Mihaela,
tel.0744692204. *

LICEUL Tehnologic ,,Dimitrie Filipescu”, cu
sediul în localitatea Buzãu, str. D.Filipescu,
nr. 6, judeþul Buzãu, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: Informatician, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura
la sediul din str. D.Filipescu, nr. 6, judeþul
Buzãu, astfel: - Proba scrisã în data de
08.12.2020, ora 1000; - Proba practicã în
data de 10.12.2020, ora 0900; - Proba
interviu în data de 11.12.2020, ora 0900.
Condiþiile generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã 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. Condiþiile spe-
cifice: - studii minime–studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã; - experienþã
minim 5 ani ca Tehnician de echipamente de
calcul ºi reþele; - cunoºtinþe de legislaþie
(studii de specialitate - studii juridice
reprezintã un avantaj); - competenþe de
biroticã ºi secretariat (studiile de specialitate
reprezintã un avantaj). Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu, documentele prevãzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi se vor depune la
sediul din str. D.Filipescu, nr. 6, judeþul
Buzãu, în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a II I -a, pânã la
26.11.2020, ora 1600. Informaþi i
suplimentare privind condiþiile de participare
la concurs se pot obþine la sediul:din str.
D.Filipescu, nr. 6, judeþul Buzãu, persoanã
de contact: Iordache Aura telefon: 0238/
723.727 fax: 0238/723.727 mail :
dimitriefilipescu@yahoo.com. Director,
Prof. Dinu Daniela-Ludmila. *

SOCIETATEA COMPANIA DE APA
OLTENIA S.A anunþã începerea procesului
de recrutare ºi selecþie a candidatilor pentru
pozitia de Director Economic ai Societãþii.
Dosarele de înscriere ale candidaþilor se vor

depune la Registratura Societatii, Str.
Brestei Nr. 133, Craiova, Judetul Dolj pânã
la data de 11.12.2020, inclusiv, ora 12:00.
Condiþiile de desfãºurare, respectiv de
participare la concurs ºi conþinutul dosarului
de înscriere sunt afiºate pe site-ul
www.apaoltenia.ro. Informaþii suplimentare
la tel. 0799.35.85.82. *

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”, 4customers
office@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 Zbu-
ratoare”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765
.645.381**
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LOCURI DE MUNCA-OFERTE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatter ies.ro ,
tel.0722.500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

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
colect ie, 500 Lei, negociabi l , tel .
0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
COMUNICAT DE PRESÃ AL CON-
SILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL
AEROSTAR S.A. BACAU “Consiliul de
Administraþie al AEROSTAR S.A. BACAU
informeaza acþionarii ºi investitorii interesaþi
ca “Raportul privind rezultatele financiare la
30 septembrie 2020” elaborat în
conformitate cu reglementarile contabile
aplicabile, va fi transmis catre BVB si ASF si
publicat pe website-ul societatii la adresa:
www.aerostar.ro./secþiunea Relatia cu
investitorii /Raportari periodice/ Anul 2020
pe data de 12 noiembrie 2020, ora 800. De
asemenea, raportul se poate obþine ºi de la
sediul social al societaþii din Bacau, str.
Condorilor nr. 9, cabinet preºedinte ºi
director general.” PREªEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE,
GRIGORE FILIP. *
TRIBUNALUL MARAMUREª SECÞIA A - II
- A CIVILÃ NOTIFICARE Prin Sentinta Civilã
nr.1157 din data de 30.11.2020 a
Tribunalului Maramureº, dosar nr.
1848/100/2020 s-a dispus deschiderea
procedurii generale a insolventei pentru
debitorul S.C. INDPRODCOM S.R.L., cu
sediul in Baia Mare, str. Lapusului, nr.7, jud.
Maramureº, J24/445/1991, CUI 12120019.
Prin aceeasi sent inta s-au stabi l i t
urmãtoarele termene: termenul limitã pentru
depunerea creantelor la 14.12.2020.
Termenul l imita pentru veri f icarea
creantelor, intocmirea, af isarea si
comunicarea tabelului preliminar de creante
la 04.01.2021. Contestatiile se vor depune la
tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in
Buletinul procedurilor de insolventa a
tabelului preliminar. Termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv al
creantelor la 29.01.2021. Data ºedinþei

adunãrii creditorilor la data de 11.01.2021,
ora 10.00, la biroul administratorului judiciar,
str. George Cosbuc, nr.25A, ap. 15, Baia
Mare, jud. Maramureº. *

BURSA DE VALORI BUCURESTI –
Departamentul Operatiuni Emitenþi Pieþe
Reglementate AUTORITATEA DE
SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul
Instrumente ºi Investiþii Financiare RAPORT
CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ªI
A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã DATA RAPORTULUI: 11
NOIEMBRIE 2020 Denumirea entitãþii
emitente: SOCIETATEA ªANTIERUL
NAVAL ORªOVA S.A.; Sediul social
principal: Str. TUFÃRI, Nr.4, Loc. ORªOVA,
Jud. MEHEDINÞI; Telefon: 0252/362399;
Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare
la Oficiul Registrului Comerþului: RO
1614734; Numãrul ºi data înreg. la Oficiul
Registrului Comerþului : J25/150/
03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIK
LXG79 Capital social subscris ºi vãrsat:
28.557.297,5 lei Numãr de acþiuni:
11.422.919 acþiuni comune, a câte 2,5 lei
fiecare; Piaþa reglementatã pe care se
tranzacþioneazã valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucureºti – Categoria
Standard (simbol de piaþã: SNO) Eveniment
important de raportat: Incheierea noului
contract de mandat al directorului general in
forma aprobata in AGOA din data de
02.10.2020. Societatea ªANTIERUL
NAVAL ORªOVA S.A. informeaza acþionarii
si pe toþi cei interesaþi asupra faptului cã, in
sedinta sa din data de 10.11.2020, Consiliul
de Administratie al societatii Santierul Naval
Orsova S.A a aprobat incheierea
contractului de mandat, in forma aprobata
de AGOA din data de 02.10.2020, a
actualului director general, Ing. Mircea Ion
Sperdea. Durata noului contract de mandat
este de 2 ani, incepand cu data de
10.11.2020. DIRECTOR GENERAL Ing.
Mircea Ion Sperdea. *

BURSA DE VALORI BUCURESTI –
Departamentul Operatiuni Emitenþi Pieþe
Reglementate AUTORITATEA DE
SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul
Instrumente ºi Investiþii Financiare RAPORT
CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ªI
A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã DATA RAPORTULUI: 11
NOIEMBRIE 2020 Denumirea entitãþii
emitente: ªANTIERUL NAVAL ORªOVA
S.A.; Sediul social principal: Str. TUFÃRI,
Nr.4, Loc. ORªOVA, Jud. MEHEDINÞI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerþului: RO 1614734; Numãrul ºi data
înreg. la Oficiul Registrului Comerþului:
J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900
UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris
ºi vãrsat: 28.557.297,5 lei Numãr de acþiuni:
11.422.919 acþiuni comune, a câte 2,5 lei
fiecare; Piaþa reglementatã pe care se
tranzacþioneazã valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucureºti – Categoria
Standard (simbol de piaþã: SNO) Eveniment
important de raportat: litigiu pe rolul
Tribunalului Mehedinti Societatea Santierul
Naval Orsova S.A. informeazã acþionarii ºi
investitorii cã a fost chemata in judecata in
calitate de parat in contradictoriu cu
reclamantul Fercala Mihai, in dosarul

2742/101/2020, aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti, avand ca obiect pretentii de plata
a sumei de 531.210 lei reprezentand daune
interese pentru revocarea din functia de
administrator si plata dobanzii legale la
suma de 531.210 lei incepand cu
02.10.2020 pana la data platii efective.
Litigiul se afla in procedura de regularizare,
potrivit dispozitiilor din noul Cod de
Procedura Civila. Director general, Ing.
Mircea Ion Sperdea. *

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social în
Mun. Bucureºt i , str . Poet Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentatã
legal prin practician în insolvenþã Nistor
Mandache Ioan, desemnatã prin Încheierea
nr. 575 pronunþatã la data de 04.11.2020, în
Dosarul nr. 5603/105/2015, aflat pe rolul
Tribunalului Prahova Secþia a II-a Civilã, de
Contencios Administrativ si Fiscal, Complet
3 FOND, în calitate de LICHIDATOR
JUDICIAR al debitoarei ELITEPHARM
EXIM SRL, identificatã prin CUI 23544346,
nr. înreg. la Reg.Com.: J29/828/2008,
având sediul social în Ploieºti, P-þa Victoriei,
Nr. 9, bl.Centru Civic Sud, camera cu
simbolul 1, Scara A, Etaj 2, Ap. 7, Judet
Prahova, în temeiul art. 147 din Legea nr.
85/2014, prin prezenta NOTIFICÃ: Intrarea
debitoarei în faliment prin procedura
generalã, având în vedere faptul cã sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute de art. 145
alin. 1 lit. A pct. c din Legea nr. 85/2014.
Dizolvarea societatii debitoare si ridicarea
dreptului de administrare. Prin sentinþã s-au
stabilit urmãtoarele termene: Termenul
limitã pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanþelor asupra averii
debitoarei nãscute dupã data deschiderii
procedurii – 21.12.2020. Cererea de
admitere a creanþei va cuprinde:
numele/denumirea creditorului, domiciliul/
sediul, suma datoratã, temeiul creanþei
precum ºi menþiuni cu privire la eventualele
drepturi de preferinþã sau garanþii; La cerere
vor fi anexate documente justificative ale
creanþei ºi ale actelor de constituire de
garanþii, precum ºi taxa de timbru în valoare
de 200 de lei. Cererea de admitere a
creanþelor va fi depusã la Tribunalul Prahova
Secþia a II-a Civi lã, de Contencios
Administrat iv si Fiscal ºi la sediul
lichidatorului judiciar, situat în Mun.
Bucureºti, str. Grigore Alexandrescu nr. 83,
sector 1. Termenul de întocmire a Tabelului
Suplimentar – 21.01.2021. Termenul limitã
de depunere a contestaþiilor la Tabelului
Suplimentar – 7 zile de la publicarea in B.P.I.
a Tabelului Suplimentar. Termenul de
întocmire a Tabelului Definitiv Consolidat –
22.02.2021. Termenul pentru continuarea
procedurii – 13.01.2021. *

COMUNICAT Informam investitorii si
actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti
S.A., ca in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018,art 125(2),
Raportul pentru Trimestrul III 2020 al SC
Transporturi Auto Giulesti ,a fost transmis
catre A.S.F. si B.V.B. - Piata ATS – AeRO.
Acest raport poate fi consultat la cerere la
sediul societat i i din Calea Giulest i
nr.177,sector 6,Bucuresti,pe website-ul
societatii – www.tagiulesti.ro incepand cu
data de 12.11.2020 sau la adresa

www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii
suplimentare la tel.0040212205553.
Presedinte C.A. Ec.Eugen Patrusca. *

“CONSILIUL Judetean Ilfov proprietar al
terenului situat in comuna Moara Vlasiei,
tarla 121, parcela 484, numere cadastrale
51177, 54779, 54780, 54781, 57174, in
suprafata de 1040751 mp, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a Avizului Tehnic Consultativ,
pentru documentatia PUZ- NOD INTER-
MODAL BUCURESTI- ILFOV (BUCHA-
REST ILFOV MULTIMODAL HUB- BIMH).
Documentatia a fost depusa pentru
consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data
14.10.2020. Observatii/ comentarii se
primesc in scris la Directia de Urbanism din
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti
sector 1, strada Ernest Juvara nr 3-5, sector
6 Bucuresti (tel 021 212 56 93), in termen de
15 zile de la publicarea prezentului anunt.” *

COMUNICAT DE PRESÃ. În conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind
emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare,
Consiliul de Administraþie al Societãþii
Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.,
informeazã pe toþi cei interesaþi cã joi, 12
noiembrie 2020, ora 18:30 va prezenta
Bursei de Valori Bucureºti ºi va publica pe
site-ul companiei (www.remedia.ro/
investitori/informatii-financiare), Rapoartele
trimestriale ºi rezultatele financiare
semestriale pentru primele 9 luni ale anului
f inanciar 2020. Situaþi i le f inanciare
neconsolidate si situaþiile financiare
consolidate pentru trimestrul III din anul
2020 ale societãþii comerciale Farmaceutica
REMEDIA S.A. incheiate la 30 septembrie
2020, întocmite conform standardelor
contabile aplicabile, oferã o imagine corectã
ºi conformã cu realitatea a activelor,
obligaþiilor, poziþiei financiare ºi a contului de
profit ºi pierdere. Rapoartele Consiliului de
Administraþie cuprind o analizã corectã a
dezvoltãrii ºi performanþelor emitentului
precum ºi o descriere a principalelor riscuri
º i incert i tudini specif ice act ivi tãþ i i
desfãºurate. Documentele pot fi obþinute ºi
în formã scrisã, la cerere, la sediul Societãþii
din Deva, Bld. Nicolae Bãlcescu nr. 2.
Situaþiile financiare pentru trimestrul III din
anul 2020 nu au fost auditate. Informaþii
suplimentare se pot obþine la nr. de telefon
+40 254 223 260, persoane de contact:
Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la
adresa de e-mail investor@remedia.ro.
Preºedinte al Consiliului de Administraþie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului FAVORIT
RESIDENCE SRL, desemnat prin sentinta
civila din data de 10.11.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII-a Civila in
Dosarul nr. 5591/3/2016, not i f ica
deschiderea falimentului prin procedura
generala, ridicarea dreptului de administrare
al debitorului si dizolvarea societatii
debitoare conf. Legii nr. 85/2014 împotriva
societatii FAVORIT RESIDENCE SRL, cu
sediul în Bucuresti, Str. Navodari, Nr.19,
Et.2, Sector 1, avand CUI 21796967, nr. de
ordine in registrul comertului J40/10039/
2007. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva
FAVORIT RESIDENCE SRL vor formula

declaratie de creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Bucuresti- Secþia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
5591/3/2016 si va fi comunicata in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Secþiei a VII-a Civilã a
Tribunalului Bucureºti (trb-insolventa@
just.ro), in urmatoarele conditii : a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar
al creantelor: 28.12.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afi-
sarea si comunicarea tabelului suplimentar
al creantelor 25.01.2020; c) termenul pentru
depunerea contestat i i lor la tabelul
suplimentar 7 zile de la publicarea in BPI a
tabelului suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 24.02.2021. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art. 114 din Legea
nr.85/2014. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului OASIS
LOUNGE S.R.L., desemnat prin sentinta
civila nr.4723 din data de 09.11.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secþia
a VII-a Civila in dosarul nr.8620/3/2020,
notifica deschiderea falimentului prin
procedura simplificata, ridicarea dreptului de
administrare al debitorului si dizolvarea
societatii debitoare conf. Legii nr. 85/2014
împotriva societatii OASIS LOUNGE S.R.L.,
cu sediul in Bucureºti Sectorul 3, Strada
ZIZIN, Nr. 20, PARTER, Bloc V101C, Scara
2, Ap. 15, avand CUI 38892993, nr. de
ordine in registrul comertului : J40/2418/
2018. Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impotriva
OASIS LOUNGE S.R.L. vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Bucuresti- Secþia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
8620/3/2020 si va fi comunicata si in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Secþiei a VII-a Civilã a
Tribunalului Bucureºti (trb-insolventa@
just.ro) in urmatoarele conditii : a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar
al creantelor: 23.12.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 18.01.2021; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 09.02.2021. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art. 114 din Legea
nr.85/2014. *

CII Almaºi Daniela Maria, lichidator judiciar
al SC Hunedorean Shoes SRL, cu sediul în
loc.Orãºtie, str.Mureºul, bl.18, sc.B, et.4,
ap.70, jud.Hunedoara, CUI:19055163,
J20/527/2007, NOTIFICÃ deschiderea
procedurii simplificate de insolvenþã în
Dosar nr.3785/97/2020 ºi eventualii creditori
în vederea depunerii declaraþiilor de creanþã
pânã în data de 11.12.2020, la Registratura
Tribunalului Hunedoara. Tabel preliminar:
21.12.2020, termen soluþionare contestaþii:
7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
preliminar. Tabel definitiv: 15.01.2021.

Prima Adunare a Creditorilor: 23.12.2020,
ora 11.30, la sediul lichidatorului judiciar. *

SC. DOLPHIN INVEST S.A., titular al
proiectului “Construire imobi l cu
RH=Pinalt+ 1Etaj cu consola+2Er-
Centru comercial cu functiunea de
comert cu functiuni conexe, birouri,
depozitare, copert ina, amenajare
parcaje auto la sol, spat i i verzi ,
amenajare incinta, alei pietonale,
carosabile, amenajari accese auto si
pietonale, racordur i la drumuri le
publice, retele interioare, imprejmuire
teren, organizare de santier”, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre A.P.M.
Bucuresti, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului:
nu se supune evaluarii impactului
asupra mediului, pentru proiectul
“Construire imobil cu RH=Pinalt+ 1Etaj
cu consola+2Er- Centru comercial cu
functiunea de comert cu functiuni
conexe, birouri, depozitare, copertina,
amenajare parcaje auto la sol, spatii
verzi, amenajare incinta, alei pietonale,
carosabile, amenajari accese auto si
pietonale, racordur i la drumuri le
publice, retele interioare, imprejmuire
teren, organizare de santier”, propus a fi
amplasat in Bucuresti, sect.3, Str.Ion
Agarbiceanu, nr.7(fost nr.3-11.lot 2)
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din
Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele
9.00-12.00, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autor i ta t i i
competente pentru protectia mediului. *

ELECTROMAGNETICA SA informeaza
actionarii ºi investitorii interesati ca Raportul
trimestrial privind rezultatele financiare la
data de 30 septembrie 2020, este desponibil
la sediul societatii din Bucuresti, Calea
Rahovei nr 266-268, sector 5 si on-line pe
website-ul www.electromagnetica.ro
(http://electromagnetica.ro/), in sectiunea
Companie/Investitori/Info Financiar/2020,
incepand cu 13 noiembrie 2020.’’ *
UAT Mãgurele, proprietar al terenului situat
în oraº Mãgurele, tarla 60, parcela 204/60,
nr. cad. 63493, în suprafaþã de
162.593,92mp, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obtinere a
Avizului Consultativ pentru documentaþia
PUZ- „Mãgurele Science Park” ºi reabilitare
ºi modernizare drum de legãturã
DJ401A-DNCB prin strada Codrului.
Documentaþia a fost depusã pentru
consultare la Consiliul Judeþean Ilfov.
Observaþii/comentarii se primesc în scris la
Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului
Judeþean Ilfov, sector 6, str.Ernest Juvara,
nr.3-5 (tel.021.212.56.93), în termen de 15
zile de la publicarea prezentului anunþ. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

(continuare în pagina 7)
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